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VAD HÄNDE UNDER HÖSTEN 2019?

Sektionen har under hösten anordnat en utbildningsdag som var inriktad på hur vi kan lägga
upp arbetet beträffande träning av personer med KOL samt en forskardag i Respiration. Den
stora aktiviteten under hösten var annars Fysioterapi 2019. Konferensen anordnades den 23 - 25
oktober på Stockholm Waterfront Congress Center. Under dessa dagar anordnade sektionen
en inspirationsföreläsning ”Penetrating trunk trauma” som hölls av Heleen van Aswegen från
Sydafrika. Fredagen den 25 oktober anordnade sektionen också en utbildningsdag inom samma
tema. ”Traumavård – en växande och utmanande arena för fysioterapeuten”. Läs mer om dessa
aktiviteter i utskicket.
Ett stort fokusför styrelsen under hela 2019 har varit arbetet med revideringen av
specialistordningen. Vi börjar nu närma oss deadline för stora delar av detta omfattande
arbete. Från styrelsens sida har vi arbetat för att det skall finnas en tydlighet vad gäller målen
i sektionens olika specialistinriktningar. Det ska också vara tydligt för såväl den som skall
bli specialist som för handledaren vilka aktiviteter som kan utföras för att nå dessa mål.
I diskussionerna med förbundet och de övriga sektionerna har vi framhållit vikten av att
kravnivån för de olika specialistinriktningarna ska vara densamma samt att handledarna får
tillräckligt med stöd.

VAD HÄNDER UNDER 2020?

Under året kommer en rad aktiviteter att anordnas av sektionen. Bland annat planeras det
för en nätverksträff njursjukvård, en temadag om inspiratorisk muskelträning, en grundkurs
i fysioterapeutisk andningsvård samt en kurs inom hjärt- och kärlsjukdom. Håll utkik på
hemsidan för mera information. https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/
Andning-och-cirkulation/ På hemsidan och även i utskicket hittar ni vår kursplanering för de
närmaste åren.
Saknar du något i vårt utbud, kontakta i så fall Linda Moberg, linda@andningcirkulation.se
På hemsidan hittar du information om våra egna kurser, men vi lägger också ut information
om andra kurser vi har kännedom om som kan vara av intresse för dig som medlem. Vi
tipsar även om konferenser, litteratur osv som kan vara av intresse. Här önskar vi att du som
medlem även tipsar oss om kurser, utbildningar, konferenser och annat så att vi kan delge fler
informationen.

STIPENDIUM

Under våren kommer ca 20 000 kr att delas ut och deadline för ansökan är 1 februari. All
information om sektionens stipendium hittar du på hemsidan. Genom att alla stipendiater
skriver en kort rapport kan du i detta utskick t.ex. läsa fyra av våra stipendiaters rapporter!
Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en underbar (snörik) vinter!
Med vänliga hälsningar,
Andre Nyberg
sektionsordförande
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TRÄNING AV PERSONER MED KOL INOM PRIMÄRVÅRDEN
– HUR LÄGGER VI UPP ARBETET?
Utbildningsdag i Stockholm den 16 oktober 2019
I mitten av oktober så anordnade sektionen en utbildningsdag som var inriktad på hur vi kan
lägga upp arbetet beträffande träning av personer med KOL med utgångspunkt i primärvården.
Totalt deltog 28 sjukgymnaster/fysioterapeuter med representanter från stora delar av södra
Sverige även om många, av naturliga skäl, kom från Stockholmsområdet.

Koncentrerad genomgång av uppresningstest.

Dagen utgjordes av såväl föreläsningar som praktiska moment. Under dagen fick vi också besök
av Peter Karlsson från Fysioterapeuterna. Bilder och ett reportage från utbildningsdagen kommer att vara med i tidningen Fysioterapi (nr 6) som ges ut den 12 december. Reportaget kommer finnas på Sektionsnytt under Medlemsnytt.
Om intresse finns för att hålla ytterligare utbildningsdagar beträffande träning för personer
med KOL kontakta i så fall Linda Moberg; linda@andningcirkulation.se
/ Andre Nyberg
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RAPPORT FYSIOTERAPI 2019
Varje sektion inom Förbundet får en inträdesbiljett till Fysioterapidagarna och i år fick jag
förmånen att få vår sektions biljett.
Tre givande dagar men tyvärr inte så mycket
inom just vår sektions intresseområden. Två
programpunkter under första dagen var inom
sektionens områden, men denna dag presenteras redan i en annan rapport i detta utskick.
Jag väljer därför att istället lägga fokus på
sektionens utbildningsdag:

intramuskulär inflammation.(Putucheary,
Metabolic phenotype of skeletal muscle in
early critical illness).
Heleen fortsatte sedan med fysioterapeutens
roll, allt ifrån vad vi ska tänka på i vår bedömning av patienten till behandling- utvärdering. Detta kan sammanfattas i ett citat av
RAJ Asher-57

”Teach us to live that we may
dread unnecessary time in bed.
Get people up and we may save
our patients from an early grave”

TRAUMAVÅRD - EN VÄXANDE
OCH UTMANANDE ARENA FÖR
FYSIOTERAPEUTEN.
Denna mycket intressanta utbildningsdag bestod av både föreläsningar, gruppdiskussioner
och paneldebatt kring framtidens fysioterapi
inom traumavård.
Dagen inleddes av Heleen van Aswegen,
Associate-Professor, PhD, department of Physiotherapy, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg,
Sydafrika som började sin föreläsning med
att berätta att enligt WHO är traumatiska
skador en signifikant hälsorisk och dödsorsak
världen över. Trafiken förorsakar, i världen,
att 20-50 miljoner människor skadas allvarligt varje år. 2030 beräknas just denna typ av
trauman (trafikrelaterad) vara den 7e ledande
dödsorsaken i världen. 4e vanligaste dödsorsaken i ålder 15-44 år, världen över, beror på
våld mellan människor. Toraxskador bidrar
till upp mot 75% av trauma-relaterad död.
Hon fortsatte sedan med att föreläsa om hur
kroppen reagerar vid ett trauma, med bl. a ett
akut inflammatoriskt svar- både ett lokalt och
ett ofta systemiskt svar. Att det sker en nedbrytning av skelettmuskulaturen i den tidiga
akuta fasen av kritisk sjukdom som beror på

I Sydafrika som här i Sverige är rörelse/aktivitet receptet!
Däremot använder de fler manuella tekniker
än vad vi gör, vad gäller exempelvis andningsträning. Man använder även respiratorn
som feedback för att få den intuberade patienten att förändra/öka andningsvolymerna.
De utvärderingsinstrument man använder skiljer sig ej nämnvärt åt ifrån de som
används i Sverige, vad gäller neurologi, patientens medverkandegrad, rörelseomfång,
syresättning, muskelstyrka, respiratorisk
muskelstyrka, fysisk prestationsförmåga, livskvalitet etc. Man använder även CPAx som ju
nu även finns översatt till svenska.
Traumapatienten i Sydafrika skiljer sig dock åt
jämfört med hos oss. Patienterna är betydligt
yngre, AIDS/HIV är mycket vanligt och de
har även betydligt fler brännskadade än vad
vi har i Sverige. Då patienterna är yngre möter
man, enligt Heleen, många gånger patienter
som är igång och cyklar, går i trappa då man
fortsättning nästa sida.
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FORT. RAPPORT FYSIOTERAPI 2019

som fysioterapeut kommer på en måndag!
Sjuksköterskorna är, på hennes klinik duktiga
på att mobilisera och verkligen förstått vikten
av det!

Livskvalitet hos patienter efter multitrauma är
ofta nedsatt. Man har haft svårt att återgå till
arbete, sociala aktiviteter mm. PTSD, PostTraumatisk Stress Disorder är vanligt.

Heleen är även författare till boken: Cardiopulmonary Physiotherapy in Trauma, An
Evidence-based Approach. Physiotherapy
Modalities Marjers and Outcome Measures.
En bok jag varmt rekommenderar att köpa in
till kliniken!

Anna Svensson-Raskh, leg fysioterapeut,
specialistfysioterapeut, doktorand Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm fortsatte
med hur traumavården ser ut i Sverige. Detta
kan sammanfattas i ett ord: den är eftersatt!!
Vi räddar liv men det finns oerhört få rehabplatser och ingen kontinuerlig vårdkedja. Det
skulle behövas rehabcenter med interprofessionellt omhändertagande, traumakompetens
etc.

Dagen fortsatte med Eva-Corina Caragounis,
traumaläkare, Med Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg som föreläste
om toraxtrauma och om operation vid flailchest. I jämförelse operation eller konservativ
behandling av flail-chest ser man på kort tid
skillnader men ej på lång sikt.
Det finns en ökad mortalitetsrisk med stigande ålder i kombination med mer än 3 brutna
revben. Det är viktigt med multidisciplinärt
omhändertagande för att minska risken för
mortalitet, antalet pneumonier, och såklart
antalet vårddagar på IVA och totalt.

Många tankar och funderingar efter dessa
roliga, intressanta och inspirerande dagar. Det
finns så mycket för oss sjukgymnaster/fysioterapeuter att göra - så många arenor att verka
på!
TACK!
Linda Moberg
Specialistsjukgymnast
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rapport Fysioterapi2019
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NÄTVERKSTRÄFF FÖR FYSIOTERAPEUTER/SJUKGYMNASTER
SOM ARBETAR MED NJURSJUKVÅRD
Datum:
6 februari 2020
Tid:
Kl. 10.00 – 16.00
Plats:
Stockholm (lokal meddelas senare)
Kostnad:
300 kr för medlemmar i sektionen för Andning och Cirkulation,
400 kr för övriga
Hela programmet är inte klart än men en del av dagen kommer att ägnas åt att diskutera arbetet med att ta fram fysioterapeutiska variabler till Svenska Njurregistret (SNR).
För mera info och för att anmäla dig läs mera här
Frågor besvaras av Gunilla Andersson gunilla@andningcirkulation.se, tfn 0709-325653
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THE NORDIC CONGRESS FOR CARDIO AND
RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY
MARCH 12TH – 13TH, 2020,
LOVISENBERG DIACONAL HOSPITAL, OSLO, NORWAY
Den femte Nordiska kongressen för fysioterapeuter inom andnings- och cirkulationsområdet
kommer att gå av stapeln i Oslo den 12:e och 13:e Mars 2020. Konferensen kommer, under två
intensiva dagar, att innehålla föreläsningar, workshops, diskussioner och posterpresentationer
inom många olika fält inom våra ämnesområden.
Har du något du skulle vilja presentera på konferensen? Skicka då, senast 10 januari 2020, in ett
abstrakt via mail till :Nordic2020@fysio.no
Abstraktet kan bestå av goda kliniska modeller, patientfall, forskningsprojekt samt policy och
riktlinjearbete. Mer information om abstrakt finner du i separat dokument nedan.
Vår förhoppning är att du som arbetar inom detta område vill deltaga och på så sätt fånga
möjligheten att ytterligare förkovra dig inom ämnesområdet samt byta erfarenheter och skapa
nätverk med Nordiska kollegor.
Anmälan sker digitalt: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=287847#init
Hoppas vi ses i Oslo!
/Monika Fagevik Olsén & Åsa Cider
Ytterligare info om kongressen finns att läsa här
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The Nordic Congress for Cardio and Respiratory Physiotherapy
March 12th – 13th, 2020, Lovisenberg Diaconal Hospital, Oslo, Norway

Program Day 1
Thursday 12th March 2020
09:00 – 10:00

Registration and networking

10:00 – 10:30

Plenary
Welcome
Heidi Bunæs-Næss (N), Chair Nordic Congress for Cardio and
Respiratory Physiotherapy 2020

10:30 – 12:00

Plenary
Key note lectures
Chairs: Birgitta Blakstad Nilsson (N), Barbara Brocki (D)

10:30 – 11:00

e-health in pulmonary rehabilitation
Henrik Hansen (D), Postdoctoral fellow, PhD, PT, Hvidovre Hospital (D)

11:00 – 11:30

e-health in cardiac rehabilitation
Pernille Lunde, PhD student, OsloMet (N)

11:30 – 12:00

Discussion and conclusions

12:00 – 13:00

Lunch and visit to exhibitions

13:00 – 14:15

Oral presentations in intensive care, cardiac and pulmonary
rehabilitation (2 or 3 sessions)
Chairs:
1) Bente Frisk (N) and Henrik Hansen (D), 2) Birgitta Blakstad Nilsson (N)
and Åsa Cider (S), 3) Barbara Brocki (D) and Monika Fagevik Olsén (S)

14:15 – 14:45

Break in Exhibition area

14:45 – 15:15

Plenary
Key note lectures
Chairs: Henrik Hansen (D), Åsa Cider (S)
Exercise training versus physical activity
Inger-Lise Aamot Aksetøy, Postdoctoral fellow and Head of Norwegian
8
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Focused networking sessions
Plenary I
Exercise in pulmonary hypertension
Åsa Cider, PhD, G University (S)

Plenary II
Exercise in atrial fibrillation
Maria Borland, PhD, Gothenburg University (S)

Plenary III
Positive expiratory pressure - Common clinical applications and
physiological effects
Monika Fagevik Olsén, Professor, PT, Gothenburg University (S)

Plenary IV
The Chelsea critical care physical assessment (CPAX)
Katrine Astrup Sørensen, MSPT, Århus University Hospital (D)
16:15 – 17:00

Focused networking sessions
Plenary I
Exercise in pulmonary hypertension
Åsa Cider, PhD, Gothenburg University (S)

Plenary II
Exercise in atrial fibrillation
Maria Borland, PhD, Gothenburg University (S)

Plenary III
Positive expiratory pressure - Common clinical applications and
physiological effects
Monika Fagevik Olsén, Professor, PT, Gothenburg University (S)

Plenary IV
Keep your glottis open – what that might mean?
Tiina Andersen, PhD, Haukeland University Hospital (N)
19:00 –

Conference dinner
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Program Day 2
Friday 13th March 2020
08:30 – 9:00

Plenary
Key note lectures

Chairs: Birgitta Blakstad Nilsson (N), Henrik Hansen (D)
09:00 – 09:30

Physiological response after high intensity training
Elisabeth Edvardsen, Postdoctoral fellow, Norwegian School of Sports
Sciences (N)

09:30 – 10:00

Resistance and muscle training as a treatment modality in patients
with pulmonary diseases
Andre Nyberg, Associate Professor, Umeå University (S)

10:00 – 10:30

Discussion

10:30 – 11:00

Break in Exhibition area

11:00 – 12:00

Poster discussion (2 sessions: cardiac and respiratory physiotherapy)
Chairs: 1) Barbara Brocki (D) and Monika Fagevik Olsén (S) 2) Åsa Cider
(S) and Birgitta Blakstad Nilsson (N)

12:00 – 13:00

Lunch and visit to exhibitions

13:00 – 14:00

Oral presentations in intensive care, cardiac and pulmonary
rehabilitation (2 or 3 sessions)
Chairs:
1) Bente Frisk (N) and Henrik Hansen (D), 2) Birgitta Blakstad Nilsson (N)
and Åsa Cider (S), 3) Barbara Brocki (D) and Monika Fagevik Olsén (S)

14:00 – 15:00

Plenary
State of the art
Chairs: Barbara Brocki (D), Monika Fagevik Olsén (S)
• Dysfunctional breathing
Karen Hjerrild Andreasson, PT, PhD fellow, Naestved-SlagelseRingsted Hospitals (D)
• Exercise in patients with peripheral arterial disease.
Elisabeth Bø, PT, PhD, Oslo University hospital (N)
• Physiotherapy and weaning from mechanical ventilation
Marit Viravong, PT, MSc, Oslo University hospital (N)

15:30 – 16:00

Break in Exhibition area
Plenary I

16:00 – 16:15

Closing lectures and awards 10

15:15 – 15:30

Chairs: Birgitta Blakstad Nilsson (N), Bente Frisk (N)
Quality assurance in daily rehabilitation
Lars Tang, Postdoctoral fellow, University of Southern Denmark (D)

Deadline of abstract submission: 10th January 2020
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Call for abstracts

The Nordic Congress for Cardio and Respiratory Physiotherapy
12.- 13. March 2020
Lovisenberg Diaconal Hospital, Oslo

You are kindly invited to submit your abstract to the The Nordic Congress for Cardio
and Respiratory Physiotherapy, Oslo, Norway, 12.-13. March 2020. Deadline is 10th
January 2020 at 23:59 CET.
We welcome:
• Abstracts of completed or proposed research
• Abstracts of good practice
• Development of policy and research theory
The abstract has to be written in English, typed in Times New Roman pt. 12,
maximum length is 300 words and include:
Title: in CAPITAL LETTERS
Authors and affilation: Corresponding author should be underlined
For completed or proposed research abstracts:
Background: A short introduction to the field.
Aim: State the aim of the study.
Methods: Describe the design, the context of the study, the patient population, the
measurements and statistics used.
Results: Report the most important data in your study and the findings on which the
conclusion will be based.
Conclusion: Outline your main results in a single sentence. Keep it simple and
supported by the findings in your study.
For all other abstracts:
• Brief outline of what change you planned to make
• Assessment of existing situation and analyses of its cause
• Strategy for change: who, how, following what timetable
• Measurement of improvement
• Lessons learned
• Meassages for others
Abstract submissions is open until 10th January 2020. You can submit the abstract to
Nordic2020@fysio.no
All submissions will be peer reviewed by the scientific committee and notification on
acceptance will be mailed to you 1st February 2020.
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I FEBRUARI 2019 ANORDNADE SEKTIONEN EN VECKOKURS
FYSISK TRÄNING AV PATIENTER MED HJÄRTOCH KÄRLSJUKDOM
Intresset var mycket stort, kursen samlade 53 deltagare från hela landet.
Nu startar planeringen för en ny kurs
Tidpunkt:
Nov/dec 2020
Plats:
Göteborg
Håll utkik på sektionens hemsida. Där och i sektionens sommarutskick kommer detaljerad
information att finnas.

12

Planerad kurs

Vinterutskick 2019

SEKTIONENS KURSPLANERING 2019 – 2022

13

Intresseanmälan claudicatio

Vinterutskick 2019

INTRESSEANMÄLAN: KURS/TEMADAG CLAUDICATIO.
ARBETAR DU MED CLAUDICATIOPATIENTER?
Till sektionen för Andning och Cirkulation har ett önskemål kommit om att arrangera en kurs/
temadag om claudicatio. Innan vi går vidare med planeringen behöver vi veta om det finns ett
intresse för en kurs/temadag.
Jag är intresserad att delta i en kurs/temadag om claudicatio: Anmäl här.
OBS! Anmälan är inte bindande.
Om kursen/temadagen anordnas kommer en ny anmälan att anslås på hemsidan.
Vi vill ha ditt svar senast 31 januari.
Styrelsen
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SVENSKA LUNGKONGRESSEN 2019
AULA MEDICA, STOCKHOLM, 3-5 APRIL

”Det är ju ingen idé, varför skulle
jag få stipendium? Jag är ju ingen
speciell.” OK, jag söker väl ändå….

det har sitt ursprung i att kvinnors lungvolym
är mindre än männens. Även påverkan av anhöriga (de mår dåligt av att se en nära anhörig
med andnöd), social utfrysning mm påverkar
negativt.

Så händer det otroliga – jag fick stipendium!
Stort tack till Sektionen för Andning och Cirkulation för att ni möjliggjorde detta.

Anledningen till att ett sex minuters gångtest
generellt inte ger något särskiljande resultat
vad gäller ansträngning/andfåddhet togs
också upp, måste erkänna att jag nog aldrig
riktigt funderat över detta och måste nog gå
hem och ”grunna på kammar´n”. Det handlade om att ”alla ska ju anstränga sig så mycket
som möjligt och då hamnar de allra flesta på
5-7 på skalan”. Nya tester samt behandling
tog han också upp och även där fick jag min
världsbild omkullkastad.

Tisdagen 2a april kontrollerade jag för säkerhets skull adressen, är inte så väl bevandrad
i själva Stockholm men var säker till 99% att
jag skulle hitta rätt till Stockholm Waterfront
och Lungkongressen där – vilken tur att jag
kontrollerade. Kongressen var inte alls på det
ställe jag trodde utan granne med Nya Karolinska Sjukhuset.
Onsdag 3e april, Utbildningsdag med
underrubrik Interstitiella Lungsjukdomar
(ILD).
Detta är dagen innan själva kongressen och
varför det heter Utbildningsdag var det flera
av oss som inte förstod då vi upplevde också
de andra dagarna som utbildningsdagar

Summering: Jag ser gärna att sektionen för
Andning och cirkulation kunde erbjuda kurs/
seminarium eller annat inom detta då det är
så påtagligt och vi ser dessa patienter i vardagen. Gärna med denne föreläsare.
Dagen fortsatte sedan med Radiologi vid
interstitiell lungsjukdom, Ergospirometri,
Kryobiopsi med fall och visserligen lärorikt
men inte något jag tar med mig rent praktiskt
till mitt arbete.

Först ut var Magnus Ekström från Karlskrona, Docent i Lund som höll ett otroligt
spännande föredrag om Kronisk andfåddhet
vid ILD. Dyspné – vad är det och vilka mekanismer ligger bakom? Detta var i mitt tycke en
av de mest intressanta föreläsningarna under
hela kongressen då detta är vad jag ser varje
arbetsdag och funderar över. Varför finns det
de med nästan inga synbara problem som
upplever kvävningskänsla och andra med väldigt svåra problem som är närmast helt lugna.
Han tog här också upp att kvinnor rapporterar ”dubbelt så mycket” besvär än män och att

Dagen avslutades med en kort information
kring Nya Karolinska Sjukhuset där vi fick
reda på alla (?) fakta bakom en del av tidningarnas braskande löpsedlar.
Torsdag 4 april, Lungkongressen öppnar.
Öppningsföreläsning: Teamet runt den Kroniskt lungsjuka patienten – palliation. Professor Peter Strang talade om vilka tankar som
väcks när man uttalar ”Palliativ vård”. Alla
fortsättning nästa sida.
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faser Palliativ vård innehåller och att det inte
bara handlar om de absolut sista dagarna.
Hur tankarna har ändrats från döendefas/
passiv lindring till dagens (2002) indelning i
Tidig fas och Sen fas. Hur palliation ser olika
ut vid olika diagnoser där han tog upp KOL
vs Lungcancer. Informerade om vikten av att
ASIH kopplas in, depressioner, anhörigas lidande som påverkar patienten och att sätta in
morfin mot dyspné vid KOL. Det var många
spännande upplysningar som fick mig att på
nytt vakna till och inse att vissa saker har jag
tyvärr slutat tänka på men att de kanske ändå
finns i benmärgen hos mig efter 20 år inom
andningens tjänst. Intressant när han talade
om att patienten snarare har ”livsångest” än
”dödsångest” dvs patienten vågar inte leva,
vågar inte gå ut, tänk om….

presentationen handlade om bronkopulmonell dysplasi hos barn födda före v32 där man
när de är i 20-årsåldern ter sig som vid KOLdiagnos.
Fredag 5 april, sista dagen.
Denna dag hann vi igenom Hot topics (bl a
Socialstyrelsen – nivåstrukturering av nationell högspecialiserad vård mm), Svår astma
samt Sarkoidos. Det mest spännande var
nog Socialstyrelsens genomgång angående
nationell högspecialiserad vård där sådan
vård endast skall bedrivas vid som mest fem
enheter i landet. Vid kaffepaus fick jag och en
Fysioterapeutkollega tillfälle att samspråka
med de båda från Socialstyrelsen och lufta
våra frågor/farhågor angående de sakkunniggrupper som skall diskutera detta. För er som
har funderingar och vill följa arbetet rekommenderas Linkedin – Nationell högspecialiserad vård, mejlutskick från Socialstyrelsen
– anmäl dig till NHV@socialstyrelsen.se, info
via socialstyrelsen.se

Peter lyfte den viktiga frågan om samtalet om
prognos men frågorna som då dök upp var–
vill patienten samtala om det? Vill läkaren?
Läkaren kan känna att hen ”dödar hoppet”,
har tidsbrist, det känns obekvämt och vilken
är prognosen – vet man det? Han upplever
att patient med KOL vill oftast inte tala om
prognos utan snarare bot. Lungcancerpatienten var snarare tvärt om, patienten upplevdes
initialt vilja veta allt men ju sjukare patienten
blev desto jobbigare blev det och desto färre
frågor ställde patienten.

Till sist kom man in på scenen och presenterade sig från Umeå där nästa kongress går av
stapeln. Utifrån sin presentation verkar det bli
mer multiprofessionell inriktning vilket jag
saknade här så– sök stipendium och åk!
Än en gång tack Sektionen för andning och
cirkulation för att ni möjliggjorde detta.

För att få till ett bra brytpunktssamtal visade
han ”Peters fyra frågor” och hänvisade till
sidan www.pkc.sll.se/utbildning där man kan
se och lära mer.

Anna-Carin W Waltgård,
Leg Sjukgymnast,
Paramedicinska sektionen,
Danderyds Sjukhus AB

Direkt efter följde muntliga presentationer av
posters där jag tyvärr missade namn på första
presentatören och även rubriken. Den andra
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RAPPORT FRÅN EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS) I
NTERNATIONAL CONGRESS
ERS kongress 2019 hölls i Madrid, Spanien
28 september – 2 oktober. Enligt ERS deltog
mer än 20 000 personer i kongressen, vilken
erbjöd mer än 420 vetenskapliga sessioner.
Anläggningen IFEMA, Feria de Madrid finns
ca 30 minuters resa med tunnelbana från
Madrids centrum.

dom. Jag lyssnade också på en intressant posterdiskussion om på bedömning och träning
av andningsmuskler för olika patientgrupper.
Många av presentatörerna var fysioterapeuter.
Under tisdagen presenterade jag min poster
Exercise-induced bronchoconstriction (EIB)
is not associated with exhaled nitric oxide
(FeNO) in adolescent athletes. Det blev många
intressanta diskussioner om EIB, ansträngningstestning av idrottare och FeNO. Under
eftermiddagen presenterades ERS nya kliniska
riktlinjer för refraktär kronisk hosta, med intressanta punkter kring etiologi samt farmakologisk och icke-farmakologisk behandling
(bl.a. strukturerad intervention av logoped
eller fysioterapeut enligt Physiotherapy and
Speech and Lanuage Therapy Intervention,
PSALTI).

Foto: Ingrid Hemström Nordgren
Programmet var väldigt omfattande och
många gånger var det svårt att välja vilken av
alla intressanta sessioner man skulle välja att
delta i. Under söndagen deltog jag bland annat
i ett symposium kallat Respiratory medicine
meets ear, nose and throat experts där man
diskuterade förekomst och behandling av
luftvägssjukdom i övre och nedre luftväg, t ex
astma och kronisk rinosinuit. En ÖNH-specialist pratade även om hosta kopplat till vocal
cord dysfunction eller laryngeal obstruktion.
Återstoden av söndagen ägnade jag åt symposier med inriktning mot mekanisk ventilation
och intensivvård. Jag fick en hel del ny och
nyttig kunskap om lungmekanik vid ventilation av patienter med avancerad lungsjukdom
samt strategier för att minska påverkan på
diafragma under mekanisk ventilation. En
av dagens höjdpunkter för mig var Rik Gosselinks genomgång av bedömning och behandling av andningsmuskelfunktion inom
intensivvården.

På kongressens sista dag lyssnade jag på en
genomgång av ERS nya riktlinjer för långtids
non-invasiv ventilation vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det bjöds en omfattande
genomgång av evidensläget, metoden man
använt för att ta fram riktlinjerna samt ERS
nya rekommendationer.
Sammanfattningsvis gav ERS2019 mig mycket
ny kunskap för både min kliniska verksamhet
och för min forskning, men även på många
inspirerande diskussioner med andra kongressdeltagare. Vi var ganska många fysioterapeuter från Sverige som deltog i år, vilket
bidrog till spännande diskussioner även mellan programpunkterna.
Jag tackar sektionen för Andning och Cirkulation för resebidraget som möjliggjorde den
här resan!
Karin Ersson
Leg fysioterapeut, klinisk doktorand
Akademiska sjukhuset/ Uppsala
universitet
karin.ersson@medsci.uu.se

Måndagen ägnade jag åt sessioner inriktade
på lungfunktionsutveckling över tid samt biomarkörer för inflammation vid luftvägssjuk17
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RAPPORT FRÅN FYSIOTERAPI 2019
Mitt namn är Simon Torikka och jag arbetar inom kirurgi och gastroenterologi på Danderyds
sjukhus. Jag erhöll stipendium från Fysioterapeuterna för att få delta på premiärdagen av Fysioterapi 2019 på Stockholm Waterfront Congress Centre.
Dagen var intensiv och programmet bestod av invigning, korta föredrag, workshops, symposium och annat smått och gott. Flera programpunkter skedde ofta parallellt med varandra vilket
innebar att lite pusslande behövde göras för att få närvara på de punkter som var mest intressanta.
Invigningen gav deltagarna en inblick i pågående regeringsarbete, med projektet God och nära
vård som höjdpunkt. Dessvärre kunde inte socialminister Lena Hallengren närvara, men socialministerns statssekreterare Maja Fjaestad var informativ och inspirerande.
De korta föredragen vill jag särskilt lyfta. Att få sitta och lyssna på sakkunniga när de presenterar sina arbeten och efterföljande korta diskussioner var en lyx. Jag hann närvara på föredrag
inom äldres hälsa, kvinnors hälsa, neurologi och fysisk aktivitet och respiration. Med andra ord
en salig blandning av områden som alla representerades av ambitiösa föreläsare. Det sved i mig
att behöva välja bort så många föredrag men det var tyvärr ett måste. Dessa föredrag ska jag nu
försöka processa och förmedla vidare till mina kollegor på sjukhuset, vilket blir en intressant
utmaning.
På kvällen var det mingel och prisutdelning till Årets fysioterapeut, Charlotte Häger (grattis!).
Hon var även Key Note-talare och levererade en både stimulerande och underhållande föreläsning om sitt arbete.
Fysioterapi 2019 var lärorikt och jag kan rekommendera mina fysioterapeutkollegor att delta på
framtida professionsdagar.
Tack till sektionen som gjorde det möjligt för mig att delta. Vi ses på Fysioterapi 2020!
Vänlig hälsning,
Simon Torikka
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RAPPORT: 7TH EUROPEAN CONFERENCE ON WEANING AND
REHABILITATION IN CRITICALLY ILL PATIENTS,
9TH AND 10TH OF NOVEMBER 2019, AMSTERDAM, NETHERLANDS

En konferens som vänder sig till alla professioner verksamma i klinik /forskning på IVA:
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, logopeder, dietister, kuratorer, läkare....
Den började i liten omfattning i Wien för
7 år sedan, med cirka 70 deltagare. Konferensen äger rum varje år, efter Wien var det
Aten, Köpenhamn, Hamburg, London och
förra året i Leuven. Den här gången var det
Amsterdam som var värdar. Konferensen har
växt i antalet deltagare och i år var vi ungefär
370 deltagare från ffa Europa men även andra
delar av världen - Japan, Bhutan, Canada,
Australien...där vi sjukgymnaster/fysioterapeuter var den största professionsgruppen.

nes svåraste problematik- PIC(S) Post Intensive Care Syndrome. I föreläsningen betonade
hon vikten av kunskap, interprofessionellt
omhändertagande och är aktiv i en förening/
organisation www.icconnect.nl som har till
uppgift att stötta/informera om PIC(S). Hon
har 11 år efter IVA-tiden fortfarande kognitiv
påverkan vad gäller ljud-ljuskänslighet och
sömnproblem....
Under denna session togs det även upp vikten
av interprofessionell samverkan för att underlätta vid weaning samt de senaste rönen om
ICU-acquired weakness.
INTERDISCIPLINARY CARE
Bla föreläste en logoped ifrån Storbritannien
om sin roll på IVA. Bedömning/behandling
vad gäller svalgfunktion, kommunikation,
munvård, sekret. Hon tog även upp att det är
mycket vanligt med smärta och skada i larynx
efter intubation. En review (9 studier) omfattande 775 patienter där 83% av patienterna
påvisar larynxskada och hälften dysfagi efter
intubation.

Vill tacka för sektionens stipendium som
gjorde det möjligt för mig att delta på denna
konferens. Så glad för två dagar med intressanta föreläsningar, diskussioner, workshops,
samtal med kollegor från andra delar av
världen. Gör här ett försök till sammandrag.
Dagarna var uppdelade i sessioner med lite
olika teman - skrivet nedan i versaler, där huvudtemat för det två dagarna var ”move as a
team”. Jag har fokuserat på en del av allt dessa
två dagar bjöd på.

Vidare föreläste en läkare ifrån Frankrike
om hur anhöriga kan finnas med i vården:
Att få dem mer delaktiga, att information är
oerhört viktigt samt att det även är viktigt att
bestämma ramarna för dem. Vad ska de göra,
vad ska de inte göra, våra förväntningar på
anhöriga. Vikten av att bygga förtroende - för
att anhöriga på det sättet lättare kan hantera
sin stress. Han tog även upp studier som visar
hur vanligt det är med posttraumatisk stress,
PTSD, hos anhöriga.

THE PATIENT: ACUTE PHASE
Under denna inledande del fick vi bl.a ta del
av en fd IVA-patients berättelse där fokus ffa
låg efter hennes IVA-tid. Utskriven från IVA
med delirium, muskelsvag, livrädd, sömnproblem, extrem trötthet, kognitivt påverkad
med sviktande minnesfunktion, känslig för
ljus-ljud, klarade ej av folkmassor. Hon blev
efter vistelsen på akutsjukhuset inskriven på
ett rehabcenter i ett år (!) träffade hela teamet,
man fokuserade ffa på hennes grundsjukdom
- orsaken till varför hon hamnade på IVA,
enbart kuratorn tog upp hennes IVA-upplevelser, det som mest påverkade henne. Några
år efter fick hon ett namn på det som var hen-

MEET THE EXPERT SESSIONS
Under den här punkten hade vi i förväg fått
välja två intresseområden av sex möjliga Jag
deltog i ”weaning: a systematic team approach
and succesfull implementation” där fysioterapeut med fler ifrån Nederländerna och Bel19

Stipendierapporter

Vinterutskick 2019

FORT. RAPPORT: 7TH EUROPEAN CONFERENCE ON WEANING AND REHABILITATION IN CRITICALLY ILL PATIENTS, 9TH AND 10TH OF NOVEMBER 2019, AMSTERDAM, NETHERLANDS

gien berättade om sitt strukturerade omhändertagande med inspiratorisk musketräning
och tidig mobilisering för att underlätta weaning. En film visades där en patient tränade
på en mkt tuff nivå - tämligen långt ifrån min
vardag och långt ifrån vad man ska utsätta
våra patienter för, enligt min personliga åsikt.

kliniska resonemang och beslutsprocess inför
tidig mobilisering av svårt sjuka patienter.
Studien resulterade i en mall där fysioterapeuterna föredrog en individ anpassad approach
till patienten och inte ett mobiliserings protokoll, en mall som även underlättar för studenter och nya fysioterapeuter på IVA.

Den andra föreläsningen var så mycket bättre
och mer intressant. ”Ultrasound of the Diaphragm: Missing piece of the puzzle?” Den
berörde hur vi med hjälp av ultraljud kan få
en uppfattning om diafragmans funktion/dysfunktion och om diafragmafunktionen kan
vara orsak till att weaning är svår. En noninvasiv metod som definitivt kan användas av
oss sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Eve Corner, fysioterapeut ifrån Storbritannien
gjorde även en resume angående publikationer om tidig mobilisering. Vad är tidig, vad är
mobilisering - vad har det för effekt? Intensitet/frekvens? Vilka outcome? Hon summerade
sin briljanta genomgång med
• Minimal safety events have occured in the
protocols that have been delivered to date
• Lack of standardised defnition of ”early
mobilisation”
• Reporting of interventions is inadequate
• Effectiveness of early mobility interventions
isolation is inconclusive
• One size doesn`t fit all
• Rehab is hard but humanising
• Team collaboration and an ABCDEF approach improves outcome

KEEP MOVING
Under sista sessionen på lördagen presenterade Helga Jonsdottir, ifrån Island, sin kvalitativa studie som tog upp fysioterapeutens

ICU REHAB (ACUTE AND CHRONIC)
Zudin Puthucheary föreläsning: ”Muscle
weakness in critical illness: implications for
nutrition and excercise” var otroligt intressant. Takehome message var
• The ability of nutritional protein or calories
to modulate muscle metabolism is likely to be
dependent on the qualityand type of nutrition, as opposed to quantity
• Few past, currentor proposed randomized
controlled trial of nutritional interventions
focus on functional outcomes
• Resistance exercise is unlikely to build muscle without ATP or in the presence of inflammation
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Efter detta föreläste en tysk sjuksköterska om
svårigheten att ”mobilisera sjuksköterskor”,
dvs att få dem att mobilisera patienter. Många
anser att man inte har tid, man är för få personal, det tar för lång tid, för svårt, patienten
är för sjuk...... Han berättade att på hans enhet
försöker man mobilisera patienterna sent på
kvällen (utöver mobiliseringen dagtid) - för
att de ska kunna sova gott efter ansträngningen. Att man även mobiliserar på nätterna - då
patienten är orolig - bra mkt bättre än att ge
patienten lugnande/sederande.

på IVA. Där finns centra som man är knuten
till, då man varit kritiskt sjuk. Något som helt
saknas här i Sverige. Det togs upp att det är
viktigt att lära ifrån andra populationer hur
vården av kritiskt sjuka kan organiseras. Det
finns ex centra för bröstcancer, prostatacancer, hjärtrehab - något att ta lärdom av för att
förbättra vården för just denna patientkategori.

INTERDISCIPLINARY
I denna session fick vi se best practice video´s.
Deltagare i konferensen visade filmer ifrån deras arbetsvardag, filmer ifrån Storbritannien,
Nederländerna, Sverige, Belgien. Om gym på
IVA, logopedens arbete, vikten av att komma
ut i luft/sol då man vårdas på IVA, hur man
använder gångmatta för ECMO-patienter
mm. Filmer som man blev väldigt glad och
inspirerad att se.
AFTER ICU
Sista sessionen inleddes med en mycket intressant föreläsning angående musikens påverkan.
I Nederländerna pågår studie på neonatal där
man kan påvisa att syresättningen hos prematura ökar vid musikterapi.

Utöver dessa föreläsningar och workshops
fanns det även postrar att ta del av.

Det finns även stort behov av medvetenhet
och kunskap om PIC(S).

Två fullmatade dagar med så mycket inspiration och kraft att ta med sig hem till sin arbetsvardag. Jobbar du på IVA - delta på nästa
års konferens! Du kommer inte att ångra dig
- försök även gärna att få med dig ditt team.
Vi kanske ses i Paris 6-7/11 2020
TACK ännu en gång!
Linda Moberg
Specialistsjukgymnast
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vi fick även ta del av pågående projekt i Amsterdam samt arbete i Storbritannien där man
har uppföljning av patienter som har vårdats
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TIPS PÅ EN AVHANDLING.
Physical therapy for patients in the Intensive Care Unit
Towards safe and purposeful physical therapy practice for critically ill patients
Juultje Sommers
I början av juni 2019 disputerade Juultje Somners, fysioterapeut från Nederländerna med en
avhandling om fysioterapi för intensivvårdspatienter. Avhandlingen finns att läsa på nätet och
du hittar en länkt till avhandlingen här.
https://www.publicatie-online.nl/files/9115/5481/3389/16203_JSommers_ONL.pdf

UITNODIGING
Voor het bijwonen van de openbare
verdediging van het proefschrift.

Physical therapy for patients in the Intensive Care Unit

Towards safe and purposeful physical therapy practice for critically ill patients

Physical therapy for patients in
the intensive care unit
Towards safe and purposeful physical
therapy practice for critically ill
patients
van
Juultje Sommers
Op woensdag 5 juni 2019 om 10:00
in de Agnietenkapel van de Universiteit
van Amsterdam, Oudezijds
Voorburgwal 231
Aansluitend bent u van harte welkom
op de receptie

Paranimfen:
Daniela Dettling
d.s.dettling@amc.uva.nl
Petra de Groot
p.degroot@amc.uva.nl

Movement
Sciences
optimize physical performance
in health and disease based
on
Juultje Amsterdam
Sommers

t Sciences

Amsterdam Movement Sciences conducts scientific research to

Juultje Sommers

a fundamental understanding of human movement in order to
contribute to the fulfillment of a meaningful life.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31220934
Chron Respir Dis. 2019 Jan-Dec;16:1479973119855868. doi: 10.1177/1479973119855868.
Airway clearance techniques for patients with acute exacerbations of chronic obstructive
pulmonary disease: Physical therapy practice in Sweden.
Westerdahl E1,2, Osadnik C3,4, Emtner M5.
Abstract
There is considerable global variability in clinical practice regarding the prescription of airway
clearance techniques (ACTs) for patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD). Little is known about the physical therapy practice, and no international
guidelines are available. The aim of this survey was to identify current physical therapy practice
regarding ACT prescription for patients with AECOPD in Sweden. A cross-sectional, descriptive
study was conducted via a Web-based questionnaire, sent to all (n = 70) hospitals that offer physical therapy service for patients with AECOPD in Sweden. Responses were received from 117
physical therapists (76%) across all sites. ACTs were prescribed for more than half of all patients
with an AECOPD by 75% of physical therapists. The most frequently used ACTs were positive
expiratory pressure (PEP) devices (90%), directed huffing (88%) and cough (71%). Most physical
therapists (89%) perceived sputum clearance to be an important aspect of the overall management of patients with AECOPD. The main factors influencing choice of ACT were the ’degree of
dyspnoea or work of breathing’ and ’access to resources/equipment’. Physical therapists prescribe
predominantly PEP-based ACTs for patients with AECOPD in Sweden. Several factors come into
consideration that influences the choice of treatment technique.
KEYWORDS: Airway clearance techniques; acute exacerbation; chronic obstructive pulmonary
disease; healthcare surveys; mucociliary clearance; physical therapy modalities
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31219229
Nurs Crit Care. 2019 Jun 20. doi: 10.1111/nicc.12455. [Epub ahead of print]
The effect of early mobilization in critically ill patients: A meta-analysis.
Zang K1, Chen B1, Wang M1, Chen D1, Hui L1, Guo S1, Ji T1, Shang F1.
Abstract
BACKGROUND: The aim of this meta-analysis was to assess if early mobilization and rehabilitation in the intensive care unit (ICU) could reduce ICU-acquired weakness (ICU-AW),
improve functional recovery, improve muscle strength, shorten the length of ICU and hospital
stays, and reduce the mortality rate.
METHODS: A comprehensive literature search in PubMed, Embase, Web of Science, SinoMed
(Chinese BioMedical Literature Service System, China), and National Knowledge Infrastructure, China (CNKI) was performed. Results were expressed as a risk ratio (RR) with 95% confidence intervals (95% CIs) or weight mean difference (WMD) with 95% CIs. Pooled estimates
were calculated using a fixed-effects or random-effects model according to the heterogeneity
among studies.
RESULTS: Fifteen randomized controlled trials involving a total of 1941 patients were included
in this meta-analysis. Pooled estimates suggested that early mobilization significantly reduced
the incidence of ICU-AW (RR = 0.49, 95% CI: 0.26, 0.91; P = .025), shortened the length of ICU
(WMD = -1.82 days, 95% CI: -2.88, -0.76; P = .001) and hospital (WMD = -3.90 days, 95% CI:
-5.94, -1.85; P < .001) stays, and improved the Medical Research Council score (WMD = 4.47,
95% CI: 1.43, 7.52; P = .004) and Barthel Index score at hospital discharge (WMD = 21.44, 95%
CI: 10.97, 31.91; P < .001). Moreover, early mobilization also decreased complications such as
deep vein thrombosis (RR = 0.16, 95% CI: 0.04, 0.59; P = .006), ventilator-associated pneumonia (RR = 0.26, 95% CI: 0.11, 0.63; P = .003), and pressure sores (RR = 0.14, 95% CI: 0.04, 0.44;
P = .001). However, early mobilization did not reduce the ICU mortality rate (RR = 1.31, 95%
CI: 0.97, 1.76; P = .074), improve the handgrip strength (WMD = 4.03 kg, 95% CI: -0.68, 8.74; P
= .094), and shorten the duration of mechanical ventilation (WMD = 0.20 days, 95% CI: -0.10,
0.50; P = .194).
CONCLUSION: This study indicated that early mobilization was effective in preventing the occurrence of ICU-AW, shortening the length of ICU and hospital stay, and improving the functional mobility. However, it had no effect on the ICU mortality rate and ventilator-free days.
RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: ICU-AW is a common neuromuscular complication of critical illness, and it is predictive of adverse outcomes. Early mobilization of critically
ill patients is a candidate intervention to reduce the incidence and severity of ICU-AW. Some
clinical studies have demonstrated this, whereas others found opposite results. The aim of our
study is to assess if early mobilization and rehabilitation in the ICU could reduce the ICU-AW,
improve functional recovery, improve muscle strength, shorten length of ICU and hospital stay,
and reduce the mortality rate.
KEYWORDS: early mobilization; intensive care unit; meta-analysis; rehabilitation
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30796918
Arch Phys Med Rehabil. 2019 Aug;100(8):1506-1514. doi: 10.1016/j.apmr.2019.01.015. Epub 2019
Feb 21.
An Early Tailored Approach Is the Key to Effective Rehabilitation in the Intensive Care Unit.
Chiarici A1, Andrenelli E2, Serpilli O3, Andreolini M3, Tedesco S4, Pomponio G4, Gallo MM5,
Martini C5, Papa R5, Coccia M3, Ceravolo MG1.
Abstract
OBJECTIVE: To investigate the effectiveness, feasibility, and safety of an evidence-based rehabilitation care pathway in the intensive care unit (ICU) in different patient populations.
DESIGN: Observational prospective cohort study, with retrospective controls.
SETTING: ICUs of a university hospital.
PARTICIPANTS: Patients admitted between April 1, 2015, and June 30, 2015, were compared to
a retrospective cohort admitted to the same ICUs during the same 3-month period in 2014. The
number of patients studied (N=285) included 152 in the prospective group and 133 in the retrospective group.
INTERVENTIONS: The prospective cohort benefited of a rehabilitation care pathway based on
(1) interdisciplinary teamwork; (2) early customized and goal-oriented rehabilitation; (3) daily
functional monitoring and treatment revision; (4) agreed discharge policy; and (5) continuity of
care. The retrospective cohort underwent usual care.
MAIN OUTCOME MEASURES: Included the following: (1) proportions of patients undergoing
rehabilitation team evaluation; (2) latency between patient admission to ICUs and rehabilitation
team assessment; (3) proportions of patients undergoing rehabilitation treatment during ICU stay;
(4) latency between the patient admission to ICUs and rehabilitation start; (5) ICU stay and total
acute hospital stay; and (5) proportion of ventilator-free days out of ICU stay.
RESULTS: The novel rehabilitation care pathway led to (1) an increased proportion of patients
receiving rehabilitative assessment (P<.0001); (2) a decreased latency from ICU admission to both
rehabilitation team assessment and rehabilitation start (P<.0001); (3) an increased proportion of
patients undergoing rehabilitation (P<.0001); (4) a shorter length of stay in ICUs (P<.0001) and in
hospital (P=.047); and (5) a shorter mechanical ventilation duration (P<.02). A direct relationship
between rehabilitation start latency and ICU length of stay was observed.
CONCLUSIONS: An early, interdisciplinary team approach, providing a customized dynamic
planning of physiotherapy programs, increases ventilator-free time and reduces total hospital stay,
especially in patients admitted to the ICU after general surgery. This rehabilitation care pathway
can be generalized to different geopolitical scenarios, being feasible, safe and cost effective.
KEYWORDS: Intensive care unit; Length of stay; Mechanical ventilators; Rehabilitation
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21679169.2019.1657944
Eur J Physiother https://doi.org/10.1080/21679169.2019.1657944 Epub 05 Sep 2019
The relationship between measures of physical performance in preoperative oesophageal
cancer patients
Frances Eriksson, Ulrika Trölle, Suada Becovic, Michael Hermansson & Monika Fagevik Olsén
Abstract
Background and aim: Preoperative testing of physical performance is common for patients undergoing an esophagectomy, but little evidence exists suggesting which measures are most suitable.
This study compared outcome measures currently used at participating hospitals (spirometry,
cycle ergometer test) against other validated tests – Maximal Inspiratory Pressure (MIP), Maximal
Expiratory Pressure (MEP), Timed Up and Go (TUG), 6 Minute Walk Test (6MWT), heel raise
test, shoulder abduction test, Timed Stands Test (TST) and handgrip strength.
Methods: 109 patients were recruited from three university hospitals in Sweden. Participants were
tested using a protocol testing respiratory and peripheral muscle strength, lung function, endurance and fitness.
Results: There were strong correlations between the cycle ergometer and grip strength (r = 0.619),
6MWT (r = 0.572), MIP (r = 0.619) and MEP (r = 0.529). A strong correlation was also seen between spirometry and grip strength (r = 0.508–0.574). A moderate correlation was found between spirometry, MIP (r = 0.405–0.470) and MEP (r = 0.366–0.452), the cycle ergometer, TUG
(r = −0.321) and TST (r = −0.308) and between 6MWT and PEF (r = −0.333).
Conclusion: The strong correlations between different measures suggest that in cases where the
standard tests are inadvisable or impractical, simple tests like grip strength and 6MWT could be
used instead.
Keywords: Esophagectomy, preoperative, assessment, physiotherapy, physical performance
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Exercise training for patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease: What to pursue and
how to do it. A Position Paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC).
Kemps H1, Kränkel N2,3, Dörr M4,5, Moholdt T6,7, Wilhelm M8, Paneni F9, Serratosa L10,11,
Ekker Solberg E12, Hansen D13,14, Halle M15,16, Guazzi M17,18.
Abstract
Patients with type 2 diabetes mellitus suffer from dysregulation of a plethora of cardiovascular and
metabolic functions, including dysglycaemia, dyslipidaemia, arterial hypertension, obesity and
a reduced cardiorespiratory fitness. Exercise training has the potential to improve many of these
functions, such as insulin sensitivity, lipid profile, vascular reactivity and cardiorespiratory fitness,
particularly in type 2 diabetes mellitus patients with cardiovascular comorbidities, such as patients
that suffered from an acute myocardial infarction, or after a coronary intervention such as percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass grafting. The present position paper
aims to provide recommendations for prescription of exercise training in patients with both type
2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. The first part discusses the relevance and practical applicability of treatment targets that may be pursued, and failure to respond to these targets.
The second part provides recommendations on the contents and methods to prescribe exercise
training tailored to these treatment targets as well as to an optimal preparation and dealing with
barriers and risks specific to type 2 diabetes mellitus and cardiac comorbidity.
KEYWORDS: Type 2 diabetes mellitus; cardiovascular disease; exercise training
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Exercise training in patients with ventricular assist devices: a review of the evidence and practical
advice. A position paper from the Committee on Exercise Physiology and Training and the Committee of Advanced Heart Failure of the Heart Failure Association of the European Society of
Cardiology.
Adamopoulos S1, Corrà U2, Laoutaris ID1, Pistono M2, Agostoni PG3, Coats AJS4, Crespo
Leiro MG5, Cornelis J6, Davos CH7, Filippatos G8, Lund LH9, Jaarsma T10, Ruschitzka F11,
Seferovic PM12, Schmid JP13, Volterrani M4, Piepoli MF14.
Abstract
Exercise training (ET) and secondary prevention measures in cardiovascular disease aim to stimulate early physical activity and to facilitate recovery and improve health behaviours. ET has also
been proposed for heart failure patients with a ventricular assist device (VAD), to help recovery in
the patient’s functional capacity. However, the existing evidence in support of ET in these patients
remains limited. After a review of current knowledge on the causes of the persistence of limitation in exercise capacity in VAD recipients, and concerning the benefit of ET in VAD patients,
the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology has developed the present
document to provide practical advice on implementing ET. This includes appropriate screening to
avoid complications and then starting with early mobilisation, ET prescription is individualised to
meet the patient’s needs. Finally, gaps in our knowledge are discussed.
© 2018 The Authors. European Journal of Heart Failure © 2018 European Society of Cardiology.
KEYWORDS: Chronic heart failure; Exercise training; Left ventricular assist device; Mechanical
circulatory support
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