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Nytt inom styrelsen

Vid det extra årsmötet den 21/9 valdes Ulrika Holdar, specialistsjukgymnast inom intensivvård
och verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, som ny medlem i styrelsen. Hon
efterträder Annika Luthman som lämnade styrelsen i vintras. Ulrika kommer tillsammans med
Gunilla Andersson att dela på arbetet som kassör. Återigen varmt välkommen Ulrika!
Under Fysioterapi 2017 bjöd förbundet in alla sektioner till ett morgonseminarium (en längre rapport finns att läsa i detta utskick). Syftet med seminariet var att skapa dialog för framgångsrikt styrelsearbete och jag var som sektionsordförande inbjuden att presentera hur styrelsearbetet bedrivs
inom sektionen för andning och cirkulation. En sak vi valde att lyfta är att vi inom styrelsen aktivt
arbetar för att medlemmarna i styrelsen ska ha en spridning, både geografiskt över landet samt
inom sektionens verksamhetsområden. Nedan ser ni en översikt över vart i landet vi styrelsemedlemmar finns och inom vilka områden vi verkar.

eografisk
pridning

Umeå
Lungmedicin

Umeå
Intensivvård

Örnsköldsvik
Kardiologi
Intensivvård

Stockholm
Intensivvård

Göteborg
Kardiologi/Lungmedicin/Kirurgi

Linköping
Kardiologi

Helsingborg
Njurmedicin

Vad hände under höstterminen 2017?
Kurser/möten

Sektionen har under hösten 2017 anordnat en rad olika kurser och utbildningsdagar. Det började
med en grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård som gick av stapeln den 21-22 september i
Göteborg. Vidare anordnade sektionen tillsammans med sektionen för Onkologisk och palliativ
fysioterapi en utbildningsdag under Fysioterapi 2017 ”Andning inom palliativ vård”. Den 22-24
november arrangerades IVA-kurs på avancerad nivå - andning i fokus i Stockholm. Alla kurserna
har varit populära med många sökande, vilket vi från styrelsen tycker är mycket glädjande.
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Vad händer under vårterminen 2018?
Kommande kurser/temadagar

Under våren arrangeras i Umeå en temadag om Inspiratorisk muskelträning. Vidare arrangeras
också en temadag om Fördjupning respiration: auskultation, lungröntgen och blodgaser. Denna
temadag kommer att gå på tre olika orter, Stockholm, Umeå och Göteborg. Alla temadagar är
öppna för anmälan på vår hemsida och mer information om respektive temadag finns att läsa i
utskicket.
Passa på att ta del av vår årslinjal för planerade kurser, temadagar, utbildningsdagar och forskningsdagar för 2018 - 2021. Exempelvis planeras det under vårterminen 2018 en forskardag i
cirkulation samt en grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård i Göteborg. Årslinjalen är preliminär och det är därför viktigt att du som medlem tar för vana att titta in på vår hemsida för att
hålla dig uppdaterad om vad som är på gång.
Har du har specifika önskemål eller idéer för framtida kurser inom något av sektionens områden, tveka inte att höra av dig till styrelsen och Linda Moberg; linda@andningcirkulation.se
Stipendium

Vi vill också passa på att slå ett slag för vårt stipendium. Stipendiet går att söka för deltagande
i konferenser/kongresser, för studieresor samt för forsknings- och utvecklingsarbete. Ett tips
till dig som tänker söka stipendiet, läs instruktionerna noggrant. Ofullständiga eller felaktiga
ansökningar behandlas inte. Aktuella instruktioner och ansökningsblankett finns på hemsidan
och sista ansökningsdatum är den 1 februari kl 24:00. Alla som får stipendium är skyldiga att
inkomma med en rapport. Syftet med rapporterna är att sprida inhämtad kunskap vidare till
alla medlemmar och i detta utskick finns ett flertal spännande stipendierapporter att läsa.
Hemsidan

Vi arbetar med målsättningen att ha en levande hemsida med aktuell information. Tanken är
att den ska inspirera och underlätta 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! Hör även av dig om du har tips på hur vi kan förbättra vår hemsida.
Vi i styrelsen vill passa på att säga Stort Grattis till hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län för
tilldelning av Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2017 samt till Frances Eriksson som fick ta emot
priset för Bästa poster på Fysioterapi 2017! Fantastiskt bra jobbat.
Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en underbar vinter,
en god jul och ett gott nytt år!
Med vänliga hälsningar,
Andre Nyberg
sektionsordförande
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INBJUDAN TILL TEMADAG
INSPIRATORISK MUSKELTRÄNING (IMT)
Träning av styrka och uthållighet för inandningsmusklerna (IMT) är en etablerad träningsform som
sällan används i Sverige. Sedan flera decennier har det publicerats positiva resultat av IMT för flera
patientgrupper. Dessutom finns idag sammanfattningsartiklar och metaanalyser som klart påvisar
att träningen primärt påverkar styrka och uthållighet i inandningsmusklerna men också sekundärt
ger resultat i minskad dyspné, ökad möjlighet till fysisk aktivitet, bättre livskvalitet och till och med
kortare vårdtid. Evidens finns idag för IMT för flera patientkategorier såsom de med 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. Det är nu dags att börja implementera metoden!
Tisdag den 20 mars kommer det därför att bli en temadag kring IMT i Umeå. Kursen ges i sektionen
för andning och cirkulations regi.
Preliminärt program
10.00 – 10.15
Samling och registrering
10.15 – 10.30
Introduktion av dagen
10.30 – 12.00
Vad är IMT- introduktion,
praktisk genomgång av IMT samt
mätning av inspiratorisk och exspiratorisk styrka
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 14.15
Fortsättning samt evidens för olika patientgrupper
14.15 – 14.45
Fikapaus
14.45 – 16.00
Diskussion om tillämpning av IMT
16.00
Avslutning
Kursansvarig:

Monika Fagevik Olsén		
Professor, Spec sjukgymnast

Plats:
Datum:
Kostnad:

Umeå, Norrlands universitetssjukhus, skiffersalen
Tisdag 20 mars 2018
1000 kr för medlemmar i sektionen för andning och cirkulation,
1500 kr för övriga.
Pris inkl lunch och eftermiddagsfika

Anmälan senast
20/2 2018 här: Anmälan temadag Inspiratorisk Muskel Träning (IMT)
Frågor:

Kontakta Monika Fagevik Olsén på
monika@andningcirkulation.se
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INBJUDAN TILL TEMADAG
FÖRDJUPNING RESPIRATION: AUSKULTATION,
LUNGRÖNTGEN OCH BLODGASER.
I maj kommer sektionen att anordna tre temadagar med fördjupning inom lungauskultation,
lungröntgen och blodgaser för fysioterapeuter. Passa på att lära dig mer för att bli mer effektiv
i din bedömning av och i ditt behandlingsval för patienter med respiratoriska problem.
Kursen kommer
att innehålla:
Tillämpad fysiologi
Lungauskultation teori och praktik
Hur lungröntgenbilder och -svar tolkas
Blodgaser teori och praktik
Kursansvarig

Monika Fagevik Olsén		
Professor, Spec sjukgymnast

Föreläsare

Gunilla Jungqvist
Leg sjukgymnast

Plats:

14/5 Stockholm (KS Solna eller Huddinge)
15/5 Umeå (Sjukhuset)
22/5 Göteborg (Sahlgrenska universitetssjukhuset)
Tiden är 10.30-16.00 vid alla temadagarna.

Kostnad:

1000 kr för medlemmar i sektionen för andning och cirkulation,
1500 kr för övriga.
Pris inkl lunch och eftermiddagsfika

Anmälan senast 14/4 via länk som inom kort kommer att finnas på sektionens hemsida.
Det kommer finnas 20 platser till respektive kurs och ”först till kvarn” gäller.
Frågor:

Kontakta Monika Fagevik Olsén på
monika@andningcirkulation.se

Anmälan temadag i Stockholm 14 maj
Anmälan temadag i Umeå 15 maj
Anmälan temadag i Göteborg 22 maj
OBS! Anmälan är bindande. När fakturan med kursavgiften är betald har du en plats på kursen.
Erlagd kursavgift återbetalas ej.
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SEKTIONENS KURSPLANERING

HT 2017

Grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård 21‐22/9
Utbildningsdag Fysioterapi 2017 – Andning inom palliativ vård
IVA‐kurs på avancerad nivå ‐ andning i fokus 22‐24/11

Forskardag cirkulation
Grundkurs andning, Göteborg
2018

Kurs IMT Umeå, 20 mars
Kurs Att tolka lungljud, blodgaser och röntgensvar (v 20‐21)
Kurs hjärta (+PAH & GUCH) + kärl
Kurs njurmedicin – blir nätverksträff Gunilla
Forskardag Intensivvård

Fördjupning respiration
Kurs muskelfunktion vid KOL

2019

Kurs IMT
Kurs svikt i kubik
Forskardag Respiration
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Utvecklingsdag respiration
Grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård

2020

Kurs hjärta
Forskardag cirkulation
Forskardag Intensivvård
Kurs IMT

2021

Forskardag Respiration
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FYSIOTERAPI 2017
Ett stort event under hösten 2017 var av naturliga skäl
fysioterapidagarna. Utöver tidigare nämnd utbildningsdag så innehöll Fysioterapi 2017 ett stort urval av
moment av intresse för vår sektion inom en rad olika
inriktningar. Nedan ses ett urval av aktiviteter
• Inspirationsföreläsning – Fysioterapeutens viktiga
roll vid KOL
• Symposium – Kan effekten av fysisk träning inom
hjärtrehabilitering förstärkas med fysioterapeutiska
interventioner med beteendemedicinsk inriktning?
• Korta föredrag – fysisk aktivitet vid hjärt-kärlsjukdom

• Postersessioner
•W
 orkshop – KOL-webben: ett eHälso-verktyg för
ökade evidensbaserade insatser till personer med
KOL
Under Fysioterapi 2017 var också representanter från
styrelsen för sektionen för Andning och Cirkulation
på plats vid vår monter. Inför Fysioterapi 2019 planerar
vi från sektionens sida en aktivitet specifikt riktad till
er medlemmar.

Monika Fagevik Olsén, Maria Sehlin och Lotta Jansson
vid sektionens monter, som delades med sektionen för
Kvinnors hälsa, under Fysioterapi 2017.
Foto: Peter Karlsson, Fysioterapeuterna

MORGONSEMINARIUM - DIALOG OM FRAMGÅNGSRIKT
STYRELSEARBETE I SEKTIONERNA
Under fysioterapi 2017 anordnades ett morgonseminarium som riktade sig till de olika sektionsstyrelserna
inom fysioterapeuterna. Alla sektionsstyrelser var
inbjudna med vår sektion tillsammans med sektionerna för fysisk aktivitet och idrottsmedicin samt
smärtsektionen var speciellt inbjudna att hålla en kort
presentation av styrelsearbetet inom sektionen för att
skapa en dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi
strategiskt kan utveckla sektionsstyrelsearbetet som är
hjärtat i sektionernas verksamhet. Från Fysioterapeuterna medverkade Charlotte Wåhlin, Anna Lindhoff
och Charlotte Chruzander, där den förstnämnde är
nu FoU-chef inom fysioterapeuterna. Förut mig som
sektionsordförande närvarade även Maria Sehlin från
vår sektionsstyrelse.

Det vi valde att lyfta och som även finns kort beskrivet
i styrelsens sida i detta vinterutskick var att vi inom
styrelsen för Andning och Cirkulation aktivt arbetat
med att ha en spridning inom sektionsstyrelsen såväl
geografiskt som områdesmässigt. Detta för att på bästa
sätt kunna representera medlemmarna inom vår sektion. Att ha en spridning i områdeskompetens i styrelsen tror vi är extra viktigt inom vår styrelse eftersom
att sektionen för Andning och Cirkulation är en av de
bredaste sektionerna där vi injom vår sektion verkar
inom intensivvård, kardiologi, kirurgi, lungmedicin,
njurmedicin, perifer kärlsjukdom såväl som inom
transplantation. Vidare har vi inom styrelsen en bra
spridning mellan forskning och klinik, där fyra inom
styrelsen är disputerade, de flesta har klinisk tjänst-
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göring och där en stor del även är involverade inom
undervisning. Denna spridning är också något som
vi inom styrelsen anser vara viktigt för ett effektivt
styrelsearbete med tanke på kopplingen mellan klinik,
forskning och utbildning. En annan sak som lyftes och
som finns bifogat i vinterutskicket (årslinjalen) är att
vi jobbat med att skapa en mera långsiktig planering
av kurser, forskardagar, utbildningsdagar. Syftet med
det är från styrelsens sida att det skall underlätta för
er medlemmar att kunna planera in framtida kurser,
exempelvis med tanke på att det kan ge en längre
framförhållning till era arbetsgivare.
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lemmar, önskemål om gemensam plattform för sektionsstyrelserna att ha gemensamma dokument med
mera. Flera av dessa frågor riktades direkt till förbundet som genom närvarande representanter skulle lyfta
dessa funderingar vidare.
Detta morgonseminarium var ett första steg för att
få en överblick i hur vi arbetar med styrelsearbetet i
de olika sektionsstyrelserna som ett avstamp för ett
fortsatt arbete för att effektivisera styrelsearbetet inom
sektionerna. Vi kommer att hålla er uppdaterade i hur
arbetet fortsätter.
Med vänliga hälsningar
Andre Nyberg

Från övriga inbjudna sektionsstyrelser lyftes ett flertal
frågor såsom, arvodering av sektionsstyrelsen, distans
kontra fysiska träffar för ett effektivt styrelsearbete,
upplevda svårigheter att nå ut till sektionernas med-
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FYSIOTERAPEUTERNAS KVALITETSPRIS 2017
Vi gratulerar sektionsmedlemmarna i Örebro län
som fått Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2017 för
sitt förbättringsarbete med Hjärtrehabiliteringen i
Örebro.
Arbetet utgick från Hälso- och sjukvårdens Utvecklingsenhet Region Örebro län med Kerstin L.
Angergård som projektledare. Kerstin är verksamhetsutvecklare, specialistfysioterapeut i hjärt- och
kärlsjukdomar och arbetar på Hälso- och sjukvårdens
Utvecklingsenhet/Fysioterapiavdelningen Universitetssjukhuset Örebro.

Förbättringsarbetet har bedrivits av fysioterapeuter på
tre sjukhus (Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga
lasarett och Lindesbergs lasarett) samt tre vårdcentraler (Askersund, Hällefors och Laxå)
De fyra fysioterapeuter i expertgruppen som hade
ansvaret för implementeringen var, förutom Kerstin L
Angergård, Marie Hellmark fysioterapeut Fysioterapiavdelningen Universitetssjukhuset Örebro, Ian Eide
fysioterapeut Karlskoga lasarett och Maja ArdesjöAsserholt fysioterapeut Lindesbergs lasarett.

På fotot ses Kerstin L Angergård och Maja Ardesjö-Asserholt
Foto: Lotta Jansson
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Så här ser den nomineringstext ut som ledde till Kvalitetspriset:

NOMINERING KVALITETSPRIS FYSIOTERAPI 2017
Namn på verksamhet som nominerats:

teambesök till fysioterapeut och sjuksköterska görs numera för att minimera dubbelinformation och för att
kunna komplettera varandra i våra olika kompetenser.

Ort: Örebro, Karlskoga och Lindesberg

Kvaliteten på träningen är nu densamma oavsett var
träningen bedrivs då både upplägget och utrustningen
är likvärdig.

Hjärtrehabilitering/Kranskärlsmottagning/fysioterapi
i Region Örebro län

Beskriv den nominerade verksamhetens uppdrag:

Sekundärprevention efter akut kranskärlshändelse

Tillgängligheten har förbättrats då alla tre sjukhus nu
bedriver träningsgrupper. Även tre vårdcentraler som
ligger i periferin i regionen har utbildats och tar nu
emot hjärtpatienter för träning med samma kvalitet.

Vilken roll har fysioterapi i denna verksamhet:

Fysioterapeuten har framför allt ansvar för att motivera
patienten så att hen kommer igång med fysisk aktivitet/
träning direkt efter akut hjärthändelse (oftast hjärtinfarkt). Syftet är att öka kondition (leder till minskad
risk för hjärtdöd), minska rörelserädsla och skapa
förutsättningar för att patienten kan fortsätta ha ett
fortsatt livslångt aktivt liv med fysisk aktivitet/träning
på egen hand. Tillsammans med övriga teamet (framför allt läkare, sjuksköterska och fysioterapeut) jobba
för goda levnadsvanor utifrån kranskärlssjukdom.

För patienterna har förbättringsarbetet lett till ökad
delaktighet vad gäller den information de upplever
sig behöva. Alla tre sjukhus har samma riktlinjer och
målnivåer vad gäller hjärtrehabilitering. Kvaliteten på
vården har förbättrats liksom tillgängligheten då de
som bor längst bort från sjukhusen kan välja att träna
på vårdcentral istället. En grupp har även startats på
kvällstid för att möjliggöra fortsatt träning inom hjärtrehabilitering trots att man börjat arbeta. Teambesök
medför färre resor för behandling.

Beskriv patientens medverkan i förbättringsarbetet: Under flera år har arbete kring förbättrad trä-

ningsinriktad hjärtrehabilitering pågått i mindre skala
i Region Örebro län då vi har haft lågt deltagande i
träningsgrupper efter hjärtinfarkt enligt kvalitetsregistret SEPHIA. Under våren 2016 fick vi dock möjligheten att jobba mer systematiskt med förbättringar
då en fysioterapeut fick i uppdrag att på 40% arbeta
med frågan under ett år. Det första som gjordes var att
ha samtal med patienter och anhöriga i de tre orterna
som har hjärtrehabilitering om vad de såg för styrkor och svagheter i verksamheten. Det som lyftes var
framför allt information och tillgänglighet. Informationen upplevde de bristfällig och även ibland motsägelsefull från olika yrkeskategorier. Professionen själva
såg även att kvaliteten på träningen skiftade och även
utrustning som möjliggör likvärdig träning.

Har förbättringsarbetet utvärderats? Och i så fall

vad har utvärderingen visat?: Utvärdering av förbättringsarbetet görs via kvalitetsregistret SEPHIA
med antal deltagare i träningsgrupp. På grund av att
insamling av data till registret sker efter ett år kan
resultatet börja ses först vintern/våren 17/18. Dock
har vi kontrollerat kvaliteten på träningen vad gäller
start i rätt tid, erbjuda träning minst 2 gånger/vecka
och deltagande i 3 månader. I nuläget får patienterna
oftast sitt första besök inom 2 veckor, tidigare låg det
på 3-4 veckor. Alla erbjuder träning 2 ggr/vecka och
alla erbjuder också träning i 3 månader vilket inte var
fallet tidigare.

Hur kan den nominerades insatser komma andra
verksamheter tillgodo? I och med det här projektet

Beskriv hur förbättringsarbetet lett till ökat värde
för patienterna: Informationen, både muntlig,

blev det inte bara ändringar i arbetet för fysioterapeuter. Läkare och sjuksköterskor har också involverats
och påverkat arbetet inte bara utifrån träning utan även
arbetet kring alla levnadsvanor. Arbetet har upplevts
positivt då det blivit en tydligare struktur och samarbetet mellan de tre sjukhusen har också påverkats positivt. Vi har även blivit tillfrågade av en annan region
och andra patientnära arbeten inom regionen om att
kunna få använda vårt upplägg av förändringsarbetet.

skriftlig och på webb har setts över och är nu enhetlig
oavsett vilket sjukhus man tillhör. Patienter har varit
med i framtagandet av den skriftliga informationen.
Önskemål från patienter om en övergripande vårdplan
som beskriver förloppet har förankrats och står nu
med i det skriftliga materialet. Checklistor för läkare
vid utskrivning har tagits fram för att optimera att
informationen blir samstämmig. Ett första gemensamt
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FYSIOTERAPI 2017 BÄSTA POSTER

Pris för bästa poster på Fysioterapi 2017. Frances Erikson, ansvarig för postern och Cecilia Winberg, prisutdelare Fysioterapeuterna
Foto: Peter Karlsson, Fysioterapeuterna

ÖVERSÄTTNING AV CHELSEA CRITICAL CARE PHYSICAL
ASSESSMENT TOOL, (CPAX)

Utvärdering

heter och terminologi diskuterades med författaren till
instrumenten som sen godkände översättningen.

CPAx är ett utvärderingsinstrument konstruerat för
kritiskt sjuka patienter på IVA eller liknande. Instrumentet bedömer patientens respiration, hostkraft, olika
nivåer av mobiliseringsförmåga samt muskelstyrka på
en 5 -gradig skala. Instrumentet är lätt att använda. Ursprungsversionen har god validitet och reliabilitet. Då
vi saknar ett utvärderingsinstrument anpassat till IVA
beslöt vi att vi ville översätta detta instrument.

Den svenska översättningen av CPAx är godkänd av
författaren och kan användas. Vi fortsätter nu med att
validitets- och reliabilitetstesta den svenska översättningen.
Vid översättning av ett utvärderingsinstrument behöver man vara noga med att det anpassas kulturellt och
med korrekt terminologi. Tät kontakt med författaren/
konstruktören av instrumentet är viktigt i arbetet och
att man får sin översättning godkänd.

Instrumentet översattes till svenska av översättare A.
Därefter modifierades översättningen av en fokusgrupp
bestående av sjukgymnaster med god erfarenhet av
arbetet på IVA. Gruppen diskuterade och anpassade
terminologin. Därefter översattes den modifierade
versionen tillbaka till engelska av översättare B. Oklar
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Bara på en konferens för sjukgymnaster/fysioterapeuter har jag sett detta. De lever som de lär!
Foto: Lotta Jansson
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KLINISKA RIKTLINJER FYSIOTERAPEUTERNA.
Inom området kirurgi och intensivvård finns nu nya riktlinjer.
Noninvasiv ventilation - riktlinjer för fysioterapeutisk behandling efter extubation
http://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kliniska-riktlinjer/
dokument/non-invasiv-ventilation-juni-2017.pdf

TILL DIG SOM JOBBAR MED PATIENTER SOM
GENOMGÅR COLORECTAL- KIRURGI
HEJ!
Sektionen har blivit kontaktad av en patientförening angående varför så få patienter som
får stomi vid colorectal-kirurgi får träningsinstruktioner postoperativt. Hur är det där
du jobbar? Ger ni några råd? Får patienterna något träningsprogram? Har ni planer på
att förändra det postoperativa omhändertagandet? Hör gärna av dig till sektionen och
berätta.
Maila monika.fagevik-olsen@vgregion.se
/Styrelsen
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NJURMEDICINSKT VÅRMÖTE APRIL 2017
Det var inte med sitt bästa väder som Visby välkomnade mig till vårmötet men det bättrade sig och sista
dagen lyste solen.

Muskelmassa och muskelfunktion ska inte bedömas
likvärdigt. Den huvudsakliga faktorn som påverkar
mängden muskelmassa är åldern medan muskelstyrka
i mer påverkas av malnutrition och andra sjukdomar
och musklerna kan försämras vid CKD (chronic kidney
disease)utan att muskelmassan nödvändigtvis minskar.
Både låg muskelstyrka, mätt som låg gånghastighet och
låg handgreppsstyrka såväl som sarkopeni är associerat
med ökad mortalitet. Däremot finns det inte samma
samband mellan låg muskelmassa och mortalitet.

Vårmötet var i år mindre och innehöll inte några föreläsningar av fysioterapeuter/sjukgymnaster. Däremot
fanns det en del intressanta föreläsningar som även tog
upp fysisk träning.
Det var några fysioterapeuter/sjukgymnaster som hade
kommit till vårmötet och vi var överens om att det
borde funnits betydligt mer föreläsningar av sjukgymnaster/fysioterapeuter då träning är en viktig del för
njursjuka.

Dietisten Sintra Eyre, med lic. och leg dietist
vid Enheten för klinisk nutrition på Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg pratade om njursviktskost.

Nästa år kommer Vårmötet att bli i Linköping och de
har redan signalerat att det kommer att bli mer fysioterapiföreläsningar då, så det får vi hoppas på!

Hon pratade om nyttan med proteinreducerad kost.
Allt fler artiklar kommer som visar på att längre överlevnad. Hon pratade bl.a. om IDAL-studien där det
kunde påvisas att en tidig dialysstart inte gav längre
överlevad men att noggrann njursviktsvård kunde kan
fördröja dialysstart.

Vårkonferensen ordnades i år för första gången gemensamt av SNSF och Nordiatrans men även Diaverum
som driver den njurmedicinska vården på Gotland var
arrangör.

En intressant föreläsning var ett samtal om världsreligionernas syn på levande donation som hölls av Peter

Här kommer en kort resumé från några av föreläsningarna:

Borenstein, neurolog och rabbi, Daniel Brattgård,
senior sjukhuspräst samt Mustafa Setkit, imam.

Carla Avesani, adj. professor, Rio de Janeiro State
University

Alla de tre stora religionerna, kristendom, islam och
judendom är i huvudsak positiva till donation och
transplantation. Men det måste ske frivilligt. Det måste
också ske med stor respekt för donatorns integritet.
Man kan vid osäkerhet tillkalla imam eller rabbin om
man har en patient med judisk eller muslimsk tro. De
tre religionerna stödjer och uppmuntrar donation från
levande eller avliden person.

Hon talade om mätning av kroppssammansättning vid
njursvikt och nämnde teknikerna DEXA, datortomografi och magnetröntgen. Protein-energiundernäring
(undernäring eller kakexi), sarkopeni (muskelförlust
och muskelförsvagning) och obesitas är stora problem
vid njursvikt. Dessa patienter har en minskad mängd
muskelmassa.
Med de olika mätmetoderna kan man diagnostisera
sarkopeni genom att bestämma hur mycket muskelmassa patienten har. Även om det inte tycks finnas
någon koppling mellan muskelmassans storlek och
överlevnad så visar muskelstyrkan en hög koppling till
överlevnad.

Gert Ohlsson, Diplomerad uttryckande konstterapeut, föreläste om arbetsglädje och livslust.

Dialys tar mycket tid och både fysisk och psykisk energi och patienterna är beroende av sin livsuppehållande
behandling under lång tid. Patientens kan uppleva sig
begränsad pga. sin behandling vilket kan ge en känsla
av nedsatt livskvalitet. Relationen till vården har då en
betydande roll i patientens upplevelse av välbefinnande

Alltså bör fokus ligga på att öka muskelstyrkan och
funktionen eftersom det troligen ger bättre effekt än att
försöka återuppbygga den förlorade muskelmassan.

Föreläsningen arbetsglädje och livslust handlade om
att ge inspiration för att orka vårda denna patientgrupp
som man har under en lång tid.

Patienter med njursvikt har ofta låg fysisk aktivitet Att
öka den fysiska aktiviteten är en vanlig metod för att
förbättra muskelstyrkan, fysisk funktion och livskvalitet, medan inaktivitet leder till sarkopeni. En studie har
visat att även så lågintensiv aktivitet som promenader
bidrar till ökad funktion mätt som 6-minuters gångsträcka och uppresningstest, samtidigt som det viscerala fettet och midjemåttet minskade.

Det var överlag en intressant konferens men jag hoppas
på att det kommer mer föreläsningar av sjukgymnaster/fysioterapeuter 2018 i Linköping.
Gunilla Andersson
Sjukgymnast
Njur/KUA Helsingborg
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RESEBERÄTTELSE FRÅN DEN XXVI:A INTERNATIONAL
SOCIETY ON THROMBOSIS AND HAEMOSTATIS
CONGRESS I BERLIN, 8-13 JULI 2017.
En höjdpunkt var att få lyssna till doktor Simon Noble
som arbetar inom palliativ medicin och som föreläste
under temat:” Haemostasis and malignacy” där han
delade med sig av sin kunskap kring ”cancer associated
thrombosis” – CAT, och även om patienternas upplevelse av att ha fått tromboser samtidigt som de har en
aktiv cancersjukdom – mycket intressant. Att höra en
läkare lyfta att patienternas funktionella status avseende arbete, fritid och hushållsarbete påverkas av att ha
drabbats av trombos vid cancersjukdom, och särskilt
inför så många andra läkare, kändes mycket bra. Han
talade vidare om psykologiska faktorer för patienterna,
att det är vanligt att drabbas av post traumatiskt stress
syndrom och att patienterna mest av allt är intresserad av att få cancerbehandlingen att fungera vilket gör
att de negligerar trombosbehandlingen. Patienterna
beskriver även att få CAT är mer stressande än att ha
cancer, kan leda till minskad fysisk aktivitet och ge
långvarig stress allt inom ramen för patientens ”cancerresa” som han kallade det.

Jenny Danielsbacka, specialistfysioterapeut
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska,
Göteborg.

Jag vill börja med att tacka Andning- och cirkulationssektionen för stipendiet som gjorde det möjligt för mig
att delta i ISHT-kongressen i Berlin. Kongressen hade
delegater från hela världen och täckte allt i fältet från
cellbiologi och koagulationsfaktorer till klinisk forskning samt från för mycket blödning – hemofili, till för
lite blödning – tromboser. För min del var det framför
allt den kliniska trombosforskningen som lockade men
jag har fått tillfälle att lära mig mycket mer inom de
andra områdena också.
Jag vill egentligen dela
med mig av allt jag sett
och hört men inser att
det inte finns utrymme
för det, så jag får välja ut
guldkornen. Ett av guldkornen var ändå att själv
muntligen få presentera
min första studie. Jag
deltog i en session med
blandad klinisk forskning inom både tromboser och hemofili inom
ramen för det som kallas
”Nurses forum”. Här
presenteras forskning
av sjuksköterskor och ”allied health professionals” dvs.
fysioterapeuter, psykologer, dietister mm.

En annan av höjdpunkterna under kongressen var att
få vara med på ett stort symposium med titeln: ”Stopping the VTE (venous thromboembolism) epidemic
in hospitalized medically ill patients: An innovative,
cutting edge and state-of-the –art action plan”. Chairman för detta symposium var min alldeles egna forskningsidol professor Samuel Goldhaber från Boston.
Riskerna för att drabbas av tromboser efter att ha varit
inneliggande på sjukhus är stor då patienterna minskar
sin aktivitetsnivå efter att ha varit sjuka. Det talades
mycket om medicinering av dessa patienter och få av
föreläsarna nämnde något om fysisk aktivitet. Detta
gjorde att jag har passade på att prata med flera av
föreläsarna efteråt för att höra deras tankar kring fysisk
aktivitet. En av professorerna i internmedicin, Elaine
Hylek från Boston, sa: ”Den fysiska aktiviteten är absolut nödvändig, men så länge vi inte har evidens för det
så kan vi inte lyfta ämnet.” Detta gör att jag än mer blir
motiverad till att forska inom fältet med tromboser,
fysioterapi och fysisk aktivitet i efterförloppet.

I specialsessionen av ITAC – International initiative
on Thrombosis and Cancer om ”Adopting new VTE
and cancer guidelines: Is clinical practice improving”
fick jag lära mig mycket nytt om cancer och tromboser.
Bland annat att en patienter med malignitet har en sjufaldigt ökad risk att drabbas av tromboser. Här handlade stor del av temat om hur patienter med cancer och
tromboser skall behandlas med rätt medicinering och
under rätt tid. De nya riktlinjerna finns numera i en
app, och många av andra föreläsningar under kongressen hade stor koppling till utveckling av bland annat
appar för behandlingsriktlinjer och liknande för att de
skall finnas lättillgängligt i telefonen.

En annan spännande föreläsning skedde inom ramen
för ”Career development” som erbjuds på kongressen
för att yngre (!) forskare skall få möjlighet att få ta del
av erfarna kollegors kunskap. Vi fick lyssna till och ställa massor av frågor till professor Frits Rosendaal som
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hans tips och råd om hur man blir publicerad framför
allt i JTH. Där ställdes frågor om allt från vikten av
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min artikel”. En trevlig prestigelös stund med en erfaren forskare gav mycket till ett gäng doktorander.
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en mycket givande resa för mig och för min fortsatta
forskning.
Och här är jag och professor Goldhaber, jag är lite star
struck just på detta foto där av det mycket stora leendet
…
Auf Wiedersehen! /Jenny

En tidig morgon (kl 7.00) var jag på plats för en masterclass med professor Harry Büller om ”Treatment of
acute deep vein thrombosis or pulmonary embolism”.
Det var inte så många på plats (ca 15 personer) vilket
gjorde att vi som var på plats fick stort utrymme att
fråga om det vi ville. Återigen tog jag upp frågan om
fysisk aktivitet som del i behandlingen efter att ha
drabbats av DVT eller LE och återigen fick jag svaret –
”vi saknar evidens, men så klart är det bra!”
Detta var ett litet axplock av allt jag varit med om
under spännande dagar i Berlin. Jag har fått så många
nya tankar om vart min egen forskning kan ta vägen
när min avhandling är färdig, det finns otroligt mycket
att göra inom fältet. Är ni intresserade av att höra mig
berätta ännu mer om kongressen är det bara att höra
av sig. Så än en gång, stort tack till sektionen, detta var
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REPORTAGE FRÅN EUROPEAN RESPIRATORY
SOCIETY CONGRESS, MILANO, ITALIEN
Höjdpunkten var en presentation av J Alberto Neder
om ”Breathing Pattern and Dynamic Hyperinflation”.
Analyser av dynamisk hyperinflation är beroende av
var tidalandningen läggs, och det finns begränsningar
i hur vi analyserar en flöde-volym-kurva. Index för
mekanisk begränsning i samband med fysiskt arbete är
ännu inte standardiserad. TLC-mätning i vila krävs för
att kunna tolka värdena rätt. IC mätningar har många
begränsningar, volume drift (läckage mun/näsa),
inadekvat instruktion, inadekvat antal tidalvolym
andetag före själva mätningen etc.

Tack till Sektionen för Andning & Cirkulation för
beviljat stipendiemedel för omkostnader i samband med European Respiratory Society (ERS)
congress, Milano 9-13 september 2017.

ERS i Milano är en gigantisk kongress med ca 22 000
deltagare i år. Många parallella sessioner och långa avstånd mellan föreläsningssalarna gör dagarna hektiska.
Vid flera sessioner var det patienter som föreläste,
vilket speglar hur patientperspektivet lyfts fram som
alltmer viktigt.
I år valde jag att prioritera föreläsningar om ”Smoking
cessation”. Här var budskapet tydligt patientorienterat:
We will support you! Enligt LungCast 2017 bör interventioner för att sluta röka skräddarsys. Motivational
interviewing (3 ed. av Miller) förespråkades. Be patienten att identifiera olika fördelar med ett rökstopp.
Vad finns det för barriärer att sluta röka? Empower the
client, encouraging optimism! Information om potentiella vinster med rökstopp för den individuella patienten, gärna så specifikt som möjligt. För att mäta grad
av beroende kan tid till första cigaretten på morgonen
noteras. I samband med lungcancer så berättade Keir
E. Lewis om studier som visade på bättre effekt av cellgiftsbehandling efter rökstopp. Tobaksrökning påverkar DNA och fasciliterar tillväxt av tumörer.

ERS har lanserat en ny händelse för 2017;
“ERS Respiratory Updates – be at the cutting edge”:
17 November, 2017 Stockholm Waterfront Congress
Centre, Nils Ericsons Plan 4, 111 64, Stockholm,
Sweden (https://www.ersnet.org/congress-and-events/
ers-respiratory-updates, se bifogat program). Det är
ett arrangemang för respiratoriskt intresserade som
inte kunde delta i ERS International Congress men
som vill hålla sig uppdaterade om aktuell kunskap.
Föredrag från fem viktiga områden presenteras: KOL,
astma, lungcancer, interstitiell lungsjukdom och infektionssjukdomar. Det ger dig tillgång till det senaste
inom respiratorisk klinisk medicin, inklusive nyheter,
resultat och medicinska framsteg från den senaste ERS
International Congress i Milano. Alla presentationer
görs på engelska.

Jag tittade in på en session som handlade om e-hälsa.
Det är framtiden, men viktigt att information som ges
är evidensbaserad. Allt är inte automatiskt bra bara för
att det är innovativt. Måste vara enkel teknik för att
fungera. Vi når de yngre, men inte de äldre i samma
utsträckning.

Nästa ERS congress kommer att hållas i Paris 15-19
september 2018!
Ett stort tack till sektionen för detta bidrag!
Elisabeth Westerdahl, leg sjukgymnast, docent,
Universitetssjukhuset Örebro

Jag fick möjlighet att presentera en poster ”Westerdahl
E, Osadnik C, Margareta M. ”Airway clearance techniques for patients with acute exacerbations of COPD
– physiotherapy practice in Sweden”. Vi startade den
studien vid ett fysioterapimingel på en tidigare ERS
kongress. Christian Osadnik hade gjort en surveystudie
i Australien och vi beslöt att göra en liknande studie i
Sverige. Tack vare Margareta Emtners breda nätverk
så lyckades vi få in svar från 117 fysioterapeuter som
arbetar med KOL i Sverige. Fysisk aktivitet och alternativa behandlingar till läkemedel vid KOL och astma har
fått ett allt större utrymme vid dessa kongresser vilket
är positivt.
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FYSIOTERAPI 2017
25-27 oktober 2017 på Waterfront i Stockholm

Tack så mycket för detta stipendium som täckte en del av
mina omkostnader i samband med Fysioterapi 2017!
Det här var första gången jag hade möjlighet att delta på
Fysioterapi 2017 och jag passade på att delta alla tre dagar.
Onsdagen inleddes med invigningen där många intressanta, kortare tal hölls och vi fick aktiveras med dansvänlig
musik och stora gröna bollar som skulle hållas i luften.
Detta genomfördes med stort engagemang och många
skratt.
André Nyberg från Umeå universitet höll en mycket
inspirerande föreläsning och fysioterapeuters viktiga roll
vid KOL. Han visade på hur få personer med KOL som
faktiskt får tillgång till lungrehabilitering, vilket orsakade
ett sus bland åhörarna. Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer
beskrev han fysioterapeutens viktiga roll, samt förklarade,
utifrån forskning, VARFÖR vår roll är så viktig. Till exempel att gångsträcka hos personer med KOL är en prediktor
för mortalitet och sjukhusinläggningar. På slutet beskrev
han även preliminärt material som SKL jobbar med att ta
fram, om vilken fysioterapeutens roll vid undersökning
och behandling av KOL bör vara.
Vidare lyssnade jag på Riksförbundet HjärtLung om deras
projekt ”Lev för att Leva” där de arbetat med bland annat
personer KOL för att reflektera över hur de kan nå bästa
möjliga hälsa. Under workshops och diskussionsträffar har
de pratat om personcentrerad vård och hälsofrämjande
egenvård. I broschyr och film presenterar de deltagarnas
tankar om vikten av hälsa och patientkraft. De ville förmedla att patienten är en resurs!
Torsdagen inledde jag genom att lyssna på när fysioterapeuter från Karolinska Universitetssjukhuset berättade om
sitt arbete med att förnya sitt KOL-program med hjälp av
ett interaktivt KOL-program i 3D format. Tillsammans
med ett teknikutvecklingsföretag har de utvecklat detta,
och de berättade mycket om hur resan sett ut och vilka
framgångsfaktorer och fallgropar de har råkat ut för längs
vägen. De visade även exempel från det interaktiva KOLprogrammet och vi fick även själva möjlighet att prova på
det vid intresse.
Jani Ruotsalainen kom från Cochrane work för att berätta
om hur man kan kommunicera forskning via t.ex. sociala
medier. Han sa att ingredienser för en god kommunikation
var ett bra innehåll, en trovärdig källa och att man adderar
någon form av känsla. Han gav även handfasta råd kring
att använda t.ex. Twitter, nyhetsbrev eller bloggar för att
kommunicera forskning. Mycket intressant!
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Strax innan lunch var det dags för postersession och där
presenterade jag själv en poster med titeln: ”COPD care
in primary care – healthcare professionals’ perspective. A
mixed methods study.”. Det är en studie som vi har genomfört i primärvården i Västerbottens läns landsting, med
hjälp av intervjuer och enkäter. Vi kunde där bland annat
konstatera att det finns ett stort gap mellan behandlingsriktlinjer för KOL och den vård som personer med KOL
faktiskt får. Om man vill läsa mer finns den publicerad här:
Lundell S, Tistad M, Rehn B, Wiklund M, Holmner
Å, Wadell K. Building COPD care on shaky ground : a
mixed methods study from Swedish primary care professional perspective. BMC Health Services Research.
2017;17(1):467.
Torsdag eftermiddag gick i eHälsans tecken. Först ett
symposium om designen av eHälsoprojekt. Där betonades
vikten av att de som ska använda eHälso-verktygen finns
delaktiga under designprocessen. De pratade om olika
metoder för att involvera patienter och personal i designen och tryckte på att fysioterapeuter har en viktig roll i
detta. Det diskuterades även om praktisk användning av
eHälsa i klinik, forskning och utbildning. Därefter var jag
själv engagerad i en workshop om vårt projekt KOLwebben. KOLwebben.se är ett eHälsoverktyg som vi, vid Umeå
universitet har utvecklat och tagit med patienter, anhöriga, primärvårdspersonal och forskare i designprocessen.
Informationen på KOLwebben.se är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer och hemsidan vänder sig både på personer med KOL och deras anhöriga, samt till hälso- och
sjukvårdspersonal. Sidan håller nu också på att vidareutvecklas för att passa för kommunal hemsjukvård. Under
workshopen berättade vi om designprocessen och sedan
fick deltagarna själva sitta och navigera runt på hemsidan.
Detta ledde till många intressanta diskussioner och kollegialt utbyte.
På fredagen deltog jag i utbildningsdagen ”Mål och mening i rörelse: Att understödja varaktig fysisk aktivitet och
träning för äldre personer.”. Under denna dag fokuserade
vi på vikten av arbete med målsättning samt beteendeförändringsstrategier, baserat på relevanta teorier. Vi fick även
ta del av ett praktiskt exempel från ett projekt om intensiv
hemrehabilitering. Dagen varvades med föreläsning, patientfall och diskussioner.
Stort tack för bidraget till min medverkan
i dessa dagar.
Med vänliga hälsningar, Sara Lundell

Doktorand på institutionen för samhällsmedicin
och rehabilitering, fysioterapi vid Umeå universitet
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28721340
J Transl Int Med. 2017 Jun 30;5(2):90-92. doi: 10.1515/jtim-2016-0016. eCollection 2017 Jun.
Post-intensive Care Syndrome: an Overview.

Rawal G1, Yadav S2, Kumar R3.
Abstract

Survival of critically unwell patients has improved in the last decade due to advances in critical care medicine.
Some of these survivors develop cognitive, psychiatric and /or physical disability after treatment in intensive care
unit (ICU), which is now recognized as post intensive care syndrome (PICS). Given the limited awareness about
PICS in the medical faculty this aspect is often overlooked which may lead to reduced quality of life and cause a
lot of suffering of these patients and their families. Efforts should be directed towards preventing PICS by minimizing sedation and early mobilization during ICU.All critical care survivors should be evaluated for PICS and
those having signs and symptoms of it should be managed by a multidisciplinary team which includes critical
care physician, neuro-psychiatrist, physiotherapist and respiratory therapist, with the use of pharmacological and
non-apharmacological interventions. This can be achieved through an organizational change and improvement,
knowing the high rate of incidence of PICS and its adverse effects on the survivor’s life and daily activities and its
effect on the survivor’s family.
KEYWORDS: cognition; critical illness; intensive care; syndrome

Free PMC Article
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28588895
J Intensive Care. 2017 Jun 2;5:33. doi: 10.1186/s40560-017-0229-9. eCollection 2017.
Evaluation of cough peak expiratory flow as a predictor of successful mechanical ventilation discontinuation: a narrative review of the literature.

Jiang C1, Esquinas A2, Mina B3.
Abstract

A crucial step in the transition from mechanical ventilation to extubation is the successful performance of a
spontaneous breathing trial (SBT). The American College of Chest Physicians (ACCP) Guidelines recommend
removal of the endotracheal tube upon successful completion of a SBT. However, this does not guarantee successful extubation as there remains a risk of re-intubation. Guidelines have outlined ventilator liberation protocols, selected use of non-invasive ventilation on extubation, early mobilization, and dynamic ventilator metrics
to prevent and better predict extubation failure. However, a significant percentage of patients still fail mechanical
ventilation discontinuation. A common reason for re-intubation is having a weak cough strength, which reflects
the inability to protect the airway. Evaluation of cough strength via objective measures using peak expiratory flow
rate is a non-invasive and easily reproducible assessment which can predict extubation failure. We conducted a
narrative review of the literature regarding use of cough strength as a predictive index for extubation failure risk.
Results of our review show that cough strength, quantified objectively with a cough peak expiratory flow measurement (CPEF), is strongly associated with extubation success. Furthermore, various cutoff thresholds have been
identified and can provide reasonable diagnostic accuracy and predictive power for extubation failure. These
results demonstrate that measurement of the CPEF can be a useful tool to predict extubation failure in patients on
MV who have passed a SBT. In addition, the data suggest that this diagnostic modality may reduce ICU length of
stay, ICU expenditures, and morbidity and mortality.
KEYWORDS: Cough strength; Extubation; Mechanical ventilation; Respiratory failure; Spontaneous breathing

trial; Weaning
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28917004
Intensive Care Med. 2017 Sep 15. doi: 10.1007/s00134-017-4928-4. [Epub ahead of print]
Critical illness-associated diaphragm weakness.
Dres M1,2,3, Goligher EC4,5, Heunks LMA6, Brochard LJ7,5.
Abstract

Diaphragm weakness is highly prevalent in critically ill patients. It may exist prior to ICU admission and may precipitate the need for mechanical ventilation but it also frequently develops during the ICU stay. Several risk factors
for diaphragm weakness have been identified; among them sepsis and mechanical ventilation play central roles. We
employ the term critical illness-associated diaphragm weakness to refer to the collective effects of all mechanisms of
diaphragm injury and weakness occurring in critically ill patients. Critical illness-associated diaphragm weakness
is consistently associated with poor outcomes including increased ICU mortality, difficult weaning, and prolonged
duration of mechanical ventilation. Bedside techniques for assessing the respiratory muscles promise to improve detection of diaphragm weakness and enable preventive or curative strategies. Inspiratory muscle training and pharmacological interventions may improve respiratory muscle function but data on clinical outcomes remain limited.
KEYWORDS: Critically ill patients; Diaphragm atrophy; Diaphragm dysfunction; Respiratory muscle weakness
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Inspiratory Muscle Training Is Associated With Improved Inspiratory Muscle Strength, Resting Cardiac Output,
and the Ventilatory Efficiency of Exercise in Patients With a Fontan Circulation.
Laohachai K1,2, Winlaw D3,2, Selvadurai H3,2, Gnanappa GK3, d’Udekem Y4,5,
Abstract
BACKGROUND: Patients with a Fontan circulation have reduced exercise capacity and respiratory muscle

strength. Inspiratory muscle training (IMT) improves exercise capacity and quality of life in adults with heart
failure. We assessed whether 6 weeks of a home-based program of IMT improves inspiratory muscle strength
and the ventilatory efficiency of exercise in adolescent patients with a Fontan circulation.
METHODS AND RESULTS: Twenty-three adolescent participants (aged 16±2 years) with a Fontan circulation
underwent 6 weeks of IMT for 30 minutes daily. Respiratory muscle strength (maximal inspiratory pressure
and expiratory pressure), lung function, and exercise capacity (cardiopulmonary exercise testing) were assessed.
Fourteen of 23 participants also underwent exercise cardiac magnetic resonance imaging to examine the effects
of IMT on cardiac output and systemic and pulmonary blood flow. Six weeks of IMT improved maximal inspiratory pressure by 36±24 cm H2O (61±46%) with no change in maximal expiratory pressure. Ventilatory efficiency of exercise improved after 6 weeks of IMT (from 34.2±7.8 to 32.2±5.6, P=0.04). In those who underwent
exercise cardiac magnetic resonance imaging, IMT increased resting cardiac output (from 4.2±1.2 to 4.5±1.0 L/
min, P=0.03) and ejection fraction (from 50.1±4.3 to 52.8±6.1%, P=0.03).
CONCLUSIONS: Six weeks of IMT is associated with improved inspiratory muscle strength, ventilatory effi-

ciency of exercise, and resting cardiac output in young Fontan patients. IMT may be a simple beneficial addition
to the current management of Fontan patients, potentially reducing exercise intolerance and long-term morbidity and mortality.
© 2017 The Authors. Published on behalf of the American Heart Association, Inc., by Wiley.
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Noninvasive Respiratory Management of Patients With Neuromuscular Disease.
Bach JR1.
Abstract

This review article describes definitive noninvasive respiratory management of respiratory muscle dysfunction to
eliminate need to resort to tracheotomy. In 2010 clinicians from 22 centers in 18 countries reported 1,623 spinal
muscular atrophy type 1 (SMA1), Duchenne muscular dystrophy (DMD), and amyotrophic lateral sclerosis users
of noninvasive ventilatory support (NVS) of whom 760 required it continuously (CNVS). The CNVS sustained their lives by over 3,000 patient-years without resort to indwelling tracheostomy tubes. These centers have
now extubated at least 74 consecutive ventilator unweanable patients with DMD, over 95% of CNVS-dependent
patients with SMA1, and hundreds of others with advanced neuromuscular disorders (NMDs) without resort to
tracheotomy. Two centers reported a 99% success rate at extubating 258 ventilator unweanable patients without
resort to tracheotomy. Patients with myopathic or lower motor neuron disorders can be managed noninvasively
by up to CNVS, indefinitely, despite having little or no measurable vital capacity, with the use of physical medicine
respiratory muscle aids. Ventilator-dependent patients can be decannulated of their tracheostomy tubes.
KEYWORDS: Assisted cough; Glossopharyngeal breathing; Intermittent abdominal pressure ventilator; Mechanical insufflation-exsufflation; Neuromuscular diseases; Noninvasive ventilatory support
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Lung function, functional capacity, and respiratory symptoms at discharge from hospital in patients with
acute pulmonary embolism: A cross-sectional study.

Danielsbacka JS1, Olsén MF1, Hansson PO2, Mannerkorpi K3.
Abstract
BACKGROUND: Acute pulmonary embolism (PE) is a cardiovascular disease with symptoms including respira-

tory associated chest pain (RACP) and dyspnea. No previous studies exist focusing on lung function, functional
capacity, and respiratory symptoms at discharge after PE.
OBJECTIVES: The aim was to examine and describe lung function, functional capacity, and respiratory

symptoms at discharge in patients with PE and compare to reference values.

PATIENTS/METHODS: Fifty consecutive patients with PE admitted to the Acute Medical Unit, Sahlgrenska

University Hospital, were included. Size of PE was calculated by Qanadli score (QS) percentage (mean QS 33.4%
(17.6)). FVC and FEV1 were registered and 6-minute walk test (6MWT) performed at the day of discharge. RACP
was rated before and after spirometry/6MWT with the Visual Analogue Scale. Perceived exertion was rated with
Borg CR-10 scale. Spirometry and 6MWT results were compared with reference values.

RESULTS: This study shows that patients with PE have significantly reduced lung function (p < 0.05) and functional capacity (p < 0.001) at discharge compared with reference values. Patients with higher QS percentage were
more dyspneic after 6MWT, no other significant differences in lung function or functional capacity were found
between the groups. The patients still suffer from RACP (30%) and dyspnea (60%) at discharge.
CONCLUSIONS: This study indicates that patients with PE have a reduced lung function, reduced functional capacity, and experience respiratory symptoms as pain and dyspnea at discharge. Further studies are needed concerning long-term follow-up of lung function, functional capacity, and symptoms after PE.
KEYWORDS:
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