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Ordföranden har ordet

Bästa medlemmar,

Mer än halva 2021 har passerat och i Stockholm känns sommaren redan långt borta. I styrelsen 
förbereder vi höstens program. Fyra styrelsemedlemmar deltar i programpunkter under Fysioterapi 
2021, sektionen planerar även en halvdags onlineföreläsning i november som ni kan läsa mer om 
längre ned i medlemsbrevet.

I mars hade vi ett digitalt årsmöte, där gynekolog Emilia Rotstein inledde med en föreläsning om 
framfall. Vi kommer sannolikt fortsätta erbjuda deltagande i årsmötet via länk även framöver 
eftersom det öppnar för att fler kan delta oavsett var i landet vi fysiskt håller mötet. 
Årsmötesprotokoll finns att läsa på sektionens hemsida.

I april i år genomfördes World Physiotherapy 2021 (WP 2021) som digital kongress. Jag och 
Birgitta Nordgren deltog som representanter för Sveriges sektion för Kvinnors hälsa och Annelie 
Gutke som även är styrelsemedlem i IOPTPWH deltog som moderator och i planeringen av 
kongressen! WPs kongresser är ofta spretiga. Det är många ämnen och inriktningar som ska 
rymmas inom samma program. Det blir ofta bäst när programpunkterna är väldigt generella och rör 
det vi har gemensamt, de fysioterapeutiska grunderna. De programpunkter som dröjt kvar i mitt 
medvetande var föreläsningar och diskussionspaneler som berörde ämnen som lika värde, 
jämställdhet, inkluderande förhållningssätt, förtryck och rasism. Sannolikt behövs fler diskussioner 
om inkluderande vård och hur rasism och ojämlikhet kan påverka både den som ger vård och den 
som söker vård. Kanske avspeglade dessa ämnen diskussionen som föregått årets kongress som 
ursprungligen var tänkt att hållas i Dubai. Flera medlemsländer, däribland Sverige, gick ut med att 
inte skicka delegater från förbundet. När kongressen nu blev digital fanns inget uttalat värdland och 
därmed deltog åter flera länder i kongressen. Längre ner i medlemsbrevet berättar Birgitta och 
Annelie vad de tar med sig från kongressen.

I ett par år har styrelsen flaggat för att fysioterapeuternas riktlinjer för vård vid obstetrisk 
sfinkterskada behöver uppdateras. I våras fick vi ihop en arbetsgrupp med sex personer och strax 
före sommaren satte vi i gång med arbetet. Den första delen i det arbetet är att söka litteratur och 
vaska fram de artiklar som beskriver evidensen för fysioterapeutisk behandling i omhändertagandet 
efter obstetrisk sfinkterskada. Arbetet är omfattande och något datum för när arbetet ska vara klart 
är idag inte satt.

Vi fortsätter att planera för att kunna erbjuda sektionens kurser och hör medlemmarnas önskan om 
kurser i bland annat palpation. Vi planerar för att ge grundkursen till våren men på grund av 
rådande situation med pandemin är all planering fortfarande oklar. Till dess kommer här några tips 
från sektionen om hur du, i väntan på kurs eller för att fördjupa dig, kan skapa dig en miljö för 
utbildning och utveckling.



• ”Sambedöm” patienter. Det gäller både den med lite och med mycket erfarenhet att bedöma 
bäckenbotten. Är ni flera fysioterapeuter på samma ort eller i samma region? Gör 
studiebesök hos varandra för att dela kunskap och kalibrera era bedömningar. Jag och mina 
kollegor sambedömer regelbundet, både när vi blir osäkra på vår egen bedömning och för att

• konstatera att vi fortfarande gör lika.
• Nätverka! Prata om det ni gör, diskutera patientfall inom regionen, staden eller på kliniken.
• Auskultera eller sambedöm med andra yrkeskategorier, till exempel barnmorskor och 

gynekologer på er ort. Det kan dessutom vara ett bra sätt att knyta kontakter för framtida 
samarbeten.

• Ni som regelbundet palperar bäckenbotten och som kan dela med er av er kunskap, ta emot 
auskultationer om ni har möjlighet.

• Ni som är nya inom kvinnors hälsa, försök hitta en kollega som arbetat inom området ett tag 
och våga fråga om råd när ni fastnar.

Med önskan om en fin höst!

Anna Skawonius 
Ordförande sektionen Kvinnors hälsa

WP 2021

Inför WP 2021 var det mycket nytt att planera inför, inte minst det digitala konceptet.
Inom kvinnors hälsa fick vi godkänt att ha två workshops. En workshop hade fokus på 
barnafödande där första föreläsningen hölls av undertecknad som utgick från tre typiska patientfall 
en fysioterapeut kan möte bland gravida kvinnor. 
Efterföljande föreläsning gjordes av Cristine Homsi Jorge Ferreira från Brasilien som fokuserade på
själva förlossningen och vad fysioterapeutisk kunskap där kan bidra med. Denna del tyckte jag själv
var spännande då vi fysioterapeuter i Sverige inte har en naturlig del vid själva förlossningen men 
att blir vanligare i vissa delar av världen. 
Slutligen föreläste Sonia Roa Alcaino från Chile kring efterförloppen av en graviditet med dess 
vanliga besvär och fysioterapeutiska interventioner.

Vid den andra workshop som gavs inom Kvinnors hälsa fokuserade första föreläsaren Grainne 
Sheill från Irland på evidens för fysisk aktivitet generellt samt specifikt vid cancertillstånd såsom 
bröstcancer och underlivscancer. Här pratade åter Cristine Homsi Jorge Ferreira och då om 
fysioterapeutens roll för behandling av bäckenbotten efter cancer. Jo Milios från Australien höll 
föreläsning om specifika besvär hos män i bäckenregionen, ffa efter behandling vid prostatacancer 
såsom kirurgi och strålning. Som jag förstår det är det fortfarande väldigt få fysioterapeuter som 
arbetar med mäns problematik i bäckenet och det var mycket givande att lyssna på en kollega som 
länge arbetat kliniskt med mäns bäckenbesvär men också forskat på det.
Så här har du några namn att söka på om du vill läsa vidare om deras forskning på området!

Utöver deltagande vid ovan workshop, tillbringade jag en del tid att uppdatera mig på eHälsa. Mina 
erfarenheter från detta kan sammanfattas med att det är ett komplext område och att vi behöver 



beforska digital vård innan det införs på bred front för att patienterna ska ha tillgång till den vård 
och rehabilitering som efterfrågas och som leder till bättre hälsa! /Annelie Gutke

Pain neuroscience education (PNE)

PNE är ett utbildningsupplägg som använts av fysioterapeuter terapeutiskt sedan 2002 i olika länder
som Storbritannien, USA och Australien och som visat sig ha en positiv effekt på personer med 
långvarig smärta och speciellt gynnsamt för personer med rörelserädsla och katastroftänkande. 
Upplägget på utbildningen som består av ett antal utbildningssessioner, kan jämföras med hur vi i 
Sverige arbetar med långvarig smärta i multimodal smärtrehabilitering där patienterna får en 
teoretisk förklaring till hur långvarig smärta uppkommer och kan behandlas och stort fokus ligger 
också på acceptans. I PNE är fysisk aktivitet och träning en viktig komponent och det skiljer sig inte
heller från hur vi redan arbetar i Sverige. I det här symposiet presenterade forskare från Nepal och 
Portugal hur de i olika interventioner använt och utvärderat PNE vid långvarig smärta i grupper 
med låga socioekonomiska förhållande och hos institutionsboende äldre med nedsatt kognitiv 
förmåga. I symposiet lyfter man vikten av att utbildningsprogrammet behöver anpassas efter 
målgrupp, etnicitet och kultur för positivt utfall på långvarig smärta. (Sharma et al. BMJ Open 
2019, 9(3):e026874, Puentedura et al. Physiotherapy Theory Practice 2016, 32:1-24))

Posterpresentation

Fysisk aktivitet – påverkan på vaskulär erektil dysfunktion. Syftet med studien var att undersöka 
hur mycket fysisk aktivitet som krävs för att påverka vaskulär erektil dysfunktion och att utforska 
hur män upplever att fysioterapeuter tar upp och frågar om sexualitet och om erektil dysfunktion 
och betydelsen av att fysisk aktivitet kan påverka detta. I studien sammanfattas att 40 minuters 
aerob fysisk aktivitet på en måttlig intensitet 4 gånger i veckan förbättrar erektil dysfunktion. 
Fysioterapeuter har en viktig roll när det gäller att ta upp och prata om sexualitet och att ställa 
frågor till sina manliga patienter om erektil dysfunktion, och att informera om att fysisk aktivitet 
kan påverka detta.
Referens: Physical activity to improve Erectile Function: A systematic Review of Intervention 
Studies. Sex Med 2018Jun;6(2): 75-89 /Birgitta Nordgren

SBU - rapport om diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni.

Birgitta Nordgren i styrelsen har under 2020-2021 varit sakkunnig tillsammans med gynekolog
Nina Bohm-Starke, psykolog Ida Flink och gynekolog Inga Sjöberg i ett SBU projekt om diagnostik

och behandling vid provocerad vulvodyni: Under 2020-2021 gjorde vi en systematisk
litteraturöversikt med syfte att utvärdera positiva och negativa effekter av metoder för att

diagnostisera och behandla provocerad vulvodyni. Av nästan 3000 abstrakts fann vi inga studier
som var tillförlitliga om diagnostik av vulvodyni och i utvärderingen av behandlingsmetoder hittade

vi 24 studier som utvärderade 26 olika jämförelser av interventioner (läkemedel, kirurgi,
fysioterapi, psykologisk beh). Utifrån sammanställningen av de här studierna så går det inte att
bedöma effekten av läkemedels-, psykologisk- och kirurgisk behandling eftersom de har låg 



vetenskaplig tillförlitlighet. Däremot lyfts det i vår rapport att kombinerade fysioterapeutiska
åtgärder (manuell behandling, patientutbildning, bäckenbottenmuskelträning och hemövningar) kan
ge en betydelsefull minskning av samlagssmärta samt förbättra sexuell funktion, jämfört med lokal

behandling med bedövningssalva. Det behövs dock fler välgjorda studier om behandling av 
provocerad vulvodyni och särskilt behövs studier som utvärderar effekten av kombinerade

behandlingsmetoder och multiprofessionella insatser. Som fysioterapeut tycker jag det är enormt
glädjande att det äntligen kommer fram att det finns viss vetenskaplig evidens för att våra

behandlingsmetoder kan ha effekt för den här patientgruppen. Läs gärna hela rapporten från SBU
och är du intresserad finns också studien med fysioterapeutisk behandling bifogad på hemsidan.

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, sociala och etiska aspekter
Läs om rapporten genom att gå in på https://www.sbu.se/326

Tips om intressant läsning!

Multimodal physical therapy versus topical lidocaine for provoked 
vestibulodynia: a multicenter, randomized trial 

Am J Obstet Gynecol. 2021 Feb;224(2):189.e1-189.e12. 

Artikeln finns att läsa på sektionen Kvinnors hälsas sida under aktuellt.

 

Ett samarbete med nätverket för EDS

Den 11 november planerar sektionen en halv utbildningsdag tillsammans med nätverket för EDS.

Utbildningsdagen kommer beröra området kvinnans hälsa och EDS med ett fysioterapeutiskt fokus.

Ytterligare information kring utbildningsdagens innehåll samt anmälan kommer löpande uppdateras

på sektionens hemsida. Sektionen ser mycket fram emot samarbetet kring denna utbildningsdag

gällande ett aktuellt och spännande område.

Och så vill vi i styrelsen dessutom önska alla medlemmar en härlig höst!


