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Mye god norsk fysioterapirelevant forskning blir publisert i utenlandske tidsskrifter. Men 

leser den jevne norske fysioterapeut disse artiklene? Svaret er sannsynligvis «nja». 

I denne utgaven av Fysioterapeuten har vi valgt å fokusere utelukkende på fag og forskning, 

og temavalget falt på muskel- og skjelettproblematikk. Dette er første gang i historien at vi i 

Fysioterapeuten kommer med denne typen utgivelse. Hvorfor? Svaret er enkelt; Vi ønsker i 

større grad å gjøre forskning tilgjengelig for våre lesere.

To utvalgte internasjonale publikasjoner blir i sin helhet reprintet. Fire fagkronikker fra so-

lide forskningsmiljøer presenteres. I tillegg har en rekke forskere bidratt ved å skrive norske 

sammendrag fra sine internasjonale publikasjoner. 

Personer med muskel- og skjelettbesvær står i dag for nesten 50 prosent av det norske sy-

kefraværet. Fysioterapeuter møter denne pasientgruppen daglig, og resepten er sjelden den 

samme for alle. Denne «sekken» av plager inneholder svært mange varianter av diagnoser og 

lidelser, og det forskes over en lav sko over hele verden for at vi skal få vite mer om risikofak-

torer, effektive behandlingsstrategier og tanker og opplevelser rundt disse lidelsene. Og ja, 

vi blir kanskje litt klokere for hver dag. Samtidig blir vi også litt mer forvirret. Fordi enkelt-

studier kan gi oss helt forskjellige svar. Hvem skal vi egentlig stole på? Hva er god forskning? 

De norske forskningsmiljøene innen muskel- og skjelett 

produserer relativt mange vitenskapelige artikler i løpet av 

et år, og fysioterapeuter er godt representert. Fysioterapeu-

ten har derfor kontaktet de relevante forskningsmiljøene, 

for å få tilgang til ferskt materiale som bør være av interesse 

for våre lesere. 

Hva er god trening for artrosepasienter? Hvilke øvelser bør 

anbefales for å unngå bekkenleddsmerter i svangerskapet? 

Hva er skulder impingement? Trening eller operasjon? 

Fungerer kognitiv terapi for denne pasientgruppen? Og kan 

vi stole på forskning? Muligens vil dere kunne svare enda 

bedre på disse spørsmålene – og mange flere – etter å ha lest 

denne utgaven av Fysioterapeuten. 

Vi håper selvsagt dette vil falle i smak – og ser ikke bort fra 

at det kan gjentas neste år. Med et nytt tema, nye impulser – 

og enda mer klokskap presentert.

God lesing!
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Vi ønsker i 
større grad å 
gjøre forskning 
tilgjengelig for 
våre lesere.
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Kan vi lære å skille mellom god 
og dårlig forskning? Side 7

Kjersti Storheim, PT, PhD, Seniorforsker/førstea-
manuensis. Oslo Universitetssykehus Ullevål/UiO.

RESULTATENE av tidenes største helseun-

dersøkelse, TheGlobal Burden of Disease 

Study 2010 (GBD 2010) ble i desember 2012 

publisert i en artikkelserie i det anerkjente 

tidsskriftet Lancet. Arbeidet er basert på alt 

man har kunnet oppdrive av data fra alle 

verdenshjørner og beskriver den globale ut-

bredelsen av sykdommer, hva sykdommene 

medfører av funksjonstap, risikofaktorer 

som bidrar til sykdommene, hvilke ulykker 

befolkningen rammes av og hva man dør 

tidlig av. Også utviklingstrender fra 1990 

til 2010 rapporteres. Undersøkelsen er ini-

tiert av blant annet verdens helseorganisa-

sjon (WHO), betalt av Bill & Melinda Gates 

Foundation, og 486 forskere fra over 300 

institusjoner i 50 land har bidradd. Artik-

kelserien er et viktig bidrag i diskusjonen 

om prioriteringer i helsevesenet, globalt og 

nasjonalt. 

Ikke uventet er muskel- og skjelettpla-

ger helt fraværende på listen over hva man 

dør tidlig av. Den globale gjennomsnittsal-

deren trekkes ned av smittsomme sykdom-

mer, kreft, sirkulatoriske- og respiratoriske 

sykdommer, spedbarnsdødelighet, ulykker, 

selvmord og krig. På listen over sekveler som 

en følge av 289 sykdommer med et ikke-dø-

delig utfall, beregnet i såkalte YLDs (years 

lived with disability), finner vi imidlertid en 

dominans av muskel-skjelettpalger og psy-

kiske lidelser på topp. Korsryggsmerter er 

den enkeltlidelsen som gir flest mennesker 

verden over størst funksjonstap. Nakkepla-

ger og «andre muskel- og skjelettplager» 

følger på henholdsvis 4. og 6. plass, fall og 

artrose på 10. og 11.plass. Øvrige sekveler 

på 10-på topplisten er alvorlige depresjoner, 

angst og migrene, tilstander man ofte ser i 

kombinasjon med muskel- og skjelettpla-

ger. Ved en gruppering av tilstander er det 

beregnet at mentale- og adferdsmessige til-

stander ligger på topp og utgjør 22,7 prosent 

av alle YLDs, tett fulgt av muskel- og skje-

lettplager som står for 21,3 prosent av alle 

YLDs på verdensbasis. Til sammenligning 

står muskel- og skjelettplager for nesten 4 

ganger så mange YLDs som nevrologiske li-

delser, 8 ganger flere YLDs enn diabetes, og 

nesten 19 ganger så mange som ischemisk 

hjertesykdom. En annen beregningsmodell, 

som også tar i betraktning om sykdommen 

forkorter livet (DALYs – kombinasjon av 

YLDs og YLL (years of life lost)), rangerer 

korsryggsmerter, nakkesmerter og «andre 

muskel- og skjelettplager» blant de 25 til-

standene som bidrar mest til totalvolumet 

av DALYs. Også spesifikke norske tall er 

tilgjengelige (ref. lenke til Landsprofiler 

under). Disse er i stor grad sammenlign-

bare med verden for øvrig, med unntak av at 

korsryggsmerter figurerer på topp både for 

YLDs og for DALYs. Topplasseringen også 

på DALYs skyldes det enorme antallet per-

soner med denne diagnosen snarere enn at 

man dør av det.  

Andre viktige trekk å merke seg er den 

store økningen i YLDs av ikke-smittsome 

sykdommer i perioden fra 1990 – 2010, 

hvorav muskel- og skjelettplagene økte med 

11,3 prosent. Videre at YLDs forbundet med 

ikke-smittsomme sykdommer øker med 

økende alder. Økningen i antall eldre gjør at 

man forventer enda større vekst i volumet av 

YLDs grunnet muskel- og skjelettplager de 

kommende 10-årene, med artrose som den 

antatt største bidragsyteren. 

For fysioterapeuter er resultatene av The-

Global Burden of Disease Study 2010 svært 

viktig informasjon i argumentasjonen over-

for ledere og politikere. Muskel- og skjelett-

plager er en av to diagnosegrupper som bi-

drar til desidert størst funksjonsnedsettelse 

i befolkningen. Selv om man vanligvis ikke 

dør av å ha vondt, koster det nasjonen vår 

enorme summer i uføretrygd, sykefravær 

og tapt produktivitet. Dokumentasjonen 

på at fysioterapi hjelper på en rekke mus-

kel- og skjelettplager er etter hvert stor, og 

fysioterapi er derfor en meget viktig brikke 

i totalbildet for å redusere kostnadene. Alle 

artiklene fra Lancet kan lastes ned gratis fra 

nettet. Gjør det, bruk det som et oppslags-

verk for deg selv og ta det med neste gang du 

skal argumentere for fysioterapiens plass på 

kommunebudsjettet. 

Referanser: 
Lancet 2012; 380: artikler på side 2071, 2095, 2129, 
2144, 2163, 2197, og 2224. 

Landsprofiler: http://www.healthmetricsandevaluation.org/
gbd/country-profiles

Muskel- og skjelettplager på verdenstoppen over 
sykdommer som fører til tap av funksjonsevne
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De siste årene har kunnskapsproduksjonen 

økt betraktelig. Det har også vært en nær-

mest eksplosjonsartet utvikling i kommu-

nikasjonskanaler som gjør kunnskap lettere 

tilgjengelig.  Dette er på mange måter posi-

tivt, blant annet fordi det gir oss mulighet 

til å ta informerte valg og makt til å påse at 

de tjenestene vi mottar er av god kvalitet. 

Men vi drukner i informasjon og reklame. 

Mye utgir seg for å være basert på forskning. 

Informasjonen kan få konsekvenser for den 

enkeltes liv, for forbruksmønster og for po-

litikk. 

All forskning er ikke god forskning
Mye forskning er for dårlig, og selv godt 

gjennomførte studier kan gi resultat som se-

nere viser seg å være feil. En gjennomgang 

av den mest siterte medisinske forskningen 

viste at mellom en tredjedel og halvparten av 

konklusjonene senere ble motbevist. Resul-

tater fra forskning er som regel beheftet med 

stor grad av usikkerhet, og om «noe virker» 

er ofte effekten liten. I tillegg er formidling 

av forskning i mediene ofte av slett kvalitet. 

Et eksempel: Det anerkjente tidsskriftet 

The Lancet publiserte i 1998 en artikkel som 

antydet at MMR-vaksinen mot meslinger, 

kusma og røde hunder kunne føre til au-

tisme (1). Studien var basert på 12 pasient-

historier. Hvordan kan man hevde at det er 

en sammenheng mellom noe så vanlig som 

MMR-vaksine og noe så uvanlig som au-

tisme med bare 12 pasienthistorier? Lancet-

artikkelen fikk store oppslag i britiske me-

dier, og mange foreldre ble redde og nektet 

å gi sine barn vaksine. Helsesøstre i Norge 

meldte også om økt skepsis til vaksinering. 

Det hjalp lite at bedre studier ikke fant noen 

sammenheng mellom vaksinen og autisme. 

I 2010 trakk The Lancet artikkelen tilbake. 

Farlig eller ufarlig?
Helse er godt mediestoff, og oppslag om 

helse kan påvirke livsstil, helsetjenester og 

livskvalitet. Valgene kan også få konsekven-

ser for lommeboka. Men helserådene vi får 

gjennom medier og Internett spriker, for ek-

sempel om hva som kan «gi kreft». Et raskt 

sveip gjennom hukommelsen gir grunn til å 

ligge unna solkremer, hårfarging, mobilsur-

fing, tatovering, østrogenbehandling, fet fisk 

og antioksydanter. På den annen side kan vi 

enkelt forebygge kreft ved å spise mørk sjo-

kolade, fordi kakao har høyt innhold av an-

tioksidanter. Kaffe kan, avhengig av hva man 

vil tro på, både føre til og forebygge kreft, 

og det samme gjelder tomater, og i høyeste 

grad alkohol. Helserådene er gjerne ledsaget 

av utsagn som «en ny studie viser at...», ofte 

uten en eneste referanse til den aktuelle stu-

dien eller noen form for kritisk vurdering av 

resultatene. 

Vitaepro kosttilskudd er et mirakelmid-

del som virker på muskler, brusk, stress, 

hjerte og hjerne skal vi tro offensive re-

klamekampanjer. Produktet innholder en 

lapskaus av vitaminer og fettsyrer. Lørdag 

10. august 2013 rapporterte Aftenposten at 

firmaet som selger kosttilskuddet hadde en 

inntekt på over 225 millioner fra omsetning 

av Vitaepro i 2012. Salg over postordre har 

vært en kassasuksess, og kosttilskuddet pro-

moteres både av dansende skuespillere og 

veltrente fysioterapeuter. Er det greit at hel-

sepersonell som har en akademisk høgskole-

utdanning og som er en del av det offentlige 

helsevesenet i Norge stiller seg bak et slikt 

produkt? 

Det virket for meg!
Til tross for at de fleste alternative behand-

linger ikke har dokumentert effekt, melder 

SSB om økt bruk av alternativ medisin. De 

med dårlig helse bruker i gjennomsnitt 4230 

Stol ikke på all forskning
Kan vi stole på vitenskap? Det enkle og generelle svaret er: Nei. Vitenskap søker sannhet, men vi kan 

aldri bli 100 prosent sikre på at noe er sant. Vi trenger en vitenskapelig skolesekk for å lære fysiote-

rapeuter og folk flest å være kritiske til påstander om at noe er vitenskapelig bevist, enten det gjelder 

helsestoff, klimaendringer, kriminalitet eller skolepolitikk. 

Benedicte Carlsen, 
samfunnsviter med 
PhD i helsetjeneste-
forskning. Hun er 
forsker ved Uni 
Rokkansenteret 
i Bergen og har 
blant annet studert 
allmennlegens rolle, 
lege - pasientrelasjo-

nen og hvordan vitenskapelige metoder 
brukes i helseforskning. Epost: benedicte.
carlsen@uni.no 

Signe Flottorp, seniorforsker ved 
Nasjonalt kunnskapssenter for helse-
tjenesten, professor ved Universitetet i 
Oslo og leder av Program for helse- og 
omsorgstjenester i Forskningsrådet.

Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør ved 
Nasjonalt kunnskapssenter for helse-
tjenesten og professor ved Høgskolen i 
Bergen.

Lena Nordheim, bibliotekar med mas-
tergrad i bibliotek- og informasjonsfag. 
Hun er stipendiat ved Senter for kunn-
skapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen.

Denne fagkronikken er en redigert 
versjon av kronikken «Stol ikke på all 
forskning», Aftenposten 7.11.2011. 
Akseptert av Aftenposten for reprint i 
redigert versjon. Kronikken er vurdert av 
fagredaktør. 

KRONIKK
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Medieoppslag om helse kan påvirke valg av livsstil, 
helsetjenester og livskvalitet.

kr i året på slik behandling. Dette kan selv-

sagt bunne i informerte valg, at en setter pris 

på oppmerksomhet og omsorg fra en be-

handler, eller placeboeffekten. Men det kan 

også skyldes at man ikke er i stand til å gjen-

nomskue kvasivitenskapelige påstander om 

alternative metoders effekt. Slike påstander 

er gjerne basert på personlige vitnesbyrd av 

typen: «Det virket for meg!» En kritisk leser 

vet at selv om to hendelser inntreffer etter 

hverandre, er det ikke sikkert at den første 

har forårsaket den andre. Tilfeldige observa-

sjoner og beskrivelser av enkelte vellykkede 

behandlingsforløp er heller ikke god nok 

dokumentasjon for at et nytt fysioterapitil-

tak virker og at tiltaket derfor skal spres til 

praksisfeltet uten videre utprøving. Kari Bø 

og Rob Herbert formulerer godt hvilke trinn 

nye tiltak bør gjennom i sin artikkel «When 

and how should new therapies become rou-

tine clinical practice?» (2)

Systematiske oversikter i stedet 
for eksperter
Ekspertuttalelser og i enkelte tilfeller refe-

ranse til enkeltstudier er kilder til de fleste 

nyhetssaker om helse. Journalister har også 

begrenset kunnskap om forskningsmetode 

og statistikk og sliter naturlig nok med å 

vurdere hvor pålitelige forskningsresulta-

tene bak nyhetssakene er. 

Media formidler sjelden resultater fra 

systematiske oversikter, selv om dette er den 

beste kilden til forskningskunnskap om ef-

fekten av helsetiltak. En systematisk over-

sikt er basert på systematiske søk etter alle 

studier om et gitt emne, forhåndsbestemte 

kriterier for hva slags studier som skal in-

kluderes, kritisk vurdering av studiene og til 

slutt en samlet oppsummering. Slike over-

sikter kan gi ny innsikt og forandre praksis. 

Systematiske oversikter om effekt av senge-

leie og ro versus tilpasset fysisk aktivitet ved 

ulike tilstander har for eksempel endret vår 

rådgiving og behandling av både ryggplager, 

hjertelidelser og brystkreftopererte. Kunn-

skapen har hatt stor konsekvens for livskva-

litet og helseutfall hos mange pasienter.

På tide med vitenskapelige 
skolesekker
Kan vi lære å skille mellom god og dårlig 

forskning? Ja, det er fullt mulig. Den britiske 

legen og spaltisten Ben Goldacre formidler 

begrunnelse og løsninger i sin bok «Bad 

Science» (3). Likeledes er boken «Testing 

Treatments» en øyeåpner. Da den ble an-

meldt i Legetidsskriftet i 2007 ble  boken 

omtalt som «en viktig, skremmende og opp-

muntrende bok» (4). Nå oversettes boken til 

norsk og blir tilgjengelig online høsten 2013. 

Fremveksten av kunnskapsbasert praksis har 

også bidratt til å øke forskningskompetanse 

og kritisk vurdering hos så vel helseper-

sonell, som hos lærere og lekfolk. Ressur-

ser som ww.kunnskapsbasertpraksis.no og 

www.sunnskepsis.no er eksempler på dette.

Det er ikke så rart at folk flest ikke vur-

derer informasjon om vitenskapelige studier 

kritisk. Det samme gjelder til dels helseper-

sonell. Vi har ikke fått opplæring om forsk-

ning generelt og helseinformasjon spesielt, 

i takt med økt tilgang til kunnskapskilder. 

I et folkehelseperspektiv mener vi dette bør 

være allmennkunnskap. Skolen er et naturlig 

sted å begynne for folk flest, og universitets- 

og høgskolesektoren må i større grad bidra 

til slik kompetanse hos studenter. I tråd 

med kompetansemålene i Kunnskapsløftet 

forventes elever helt fra grunnskolenivå å 

kunne søke etter kunnskap selv. Men veiled-

ningen er trolig mangelfull, og lærerne tren-

ger selv å bygge slik kompetanse. Elevene 

bør lære om kildevalg og om systematiske 

søk, og de bør vite noe om forskningsde-

sign, oppsummert forskning og kildekritikk. 

I likhet med den kulturelle skolesekken der 

elever får møte kunst og kultur av alle slag, 

ønsker vi oss en vitenskapelig skolesekk 

med gode verktøy for å kunne vurdere in-

formasjon og forskningsmetode. Sekken bør 

ha et basisinnhold som kan utvides for ulike 

målgrupper og utdanningsnivå.

Vi må dyrke kritisk sans, og sansen for å 

leve med usikkerhet.

Referanser:
1. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, et al. Ileal lymphoid-
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pies become routine clinical practice? Physiotherapy. 2009 
Mar;95(1):51-7. doi: 10.1016/j.physio.2008.12.001. Epub 
2009 Jan 23.
3. Ben Goldacre. Bad science. HarperCollinsPublishers, London 
2009.
4. Evans I, Chalmers I, Thortorn H. Testing treatments. Better 
research for better healthcare.Pinter & Martin Ltd. 2011. (kan 
nedlastes fra www.testingtreatsments.org)
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Abstract 

 Background: Musculoskeletal conditions (MSCs) are widely prevalent in present-day 

society, with resultant high healthcare costs and substantial negative effects on patient 

health and quality of life. The main aim of this overview was to synthesize evidence from 

systematic reviews on the effects of exercise therapy (ET) on pain and physical function 

for patients with MSCs. In addition, the evidence for the effect of ET on disease pathoge-

nesis, and whether particular components of exercise programs are associated with the 

size of the treatment effects, was also explored.

Methods: We included four common conditions: fibromyalgia (FM), low back pain (LBP), 

neck pain (NP), and shoulder pain (SP), and four specific musculoskeletal diseases: os-

teoarthritis (OA), rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS), and osteoporosis 

(OP). We first included Cochrane reviews with the most recent update being January 2007 

or later, and then searched for non-Cochrane reviews published after this date. Pain and 

physical functioning were selected as primary outcomes.

Results: We identified nine reviews, comprising a total of 224 trials and 24,059 patients. 

In addition, one review addressing the effect of exercise on pathogenesis was included. 

Overall, we found solid evidence supporting ET in the management of MSCs, but there 

were substantial differences in the level of research evidence between the included diag-

nostic groups. The standardized mean differences for knee OA, LBP, FM, and SP varied bet-

ween 0.30 and 0.65 and were significantly in favor of exercise for both pain and function. 

For NP, hip OA, RA, and AS, the effect estimates were generally smaller and not always 

significant. There was little or no evidence that ET can influence disease pathogenesis. 

The only exception was for osteoporosis, where there was evidence that ET increases 

bone mineral density in postmenopausal women, but no significant effects were found 

for clinically relevant outcomes (fractures). For LBP and knee OA, there was evidence sug-

gesting that the treatment effect increases with the number of exercise sessions. 

Conclusions: There is empirical evidence that ET has beneficial clinical effects for most 

MSCs. Except for osteoporosis, there seems to be a gap in the understanding of the ways 

in which ET influences disease mechanisms.

Keywords: fibromyalgia, low back pain, neck pain, shoulder pain, osteoarthritis, rheu-

matoid arthritis, ankylosing spondylitis, osteoporosis, pain, physical function.

Background
Musculoskeletal conditions (MSCs) are 

common and have important consequences 

for the individual and for society. MSCs are 

the most common cause of severe long-term 

pain and physical disability, and in Europe, 

20 to 30% of adults are affected at any one 

time [1-3]. It is estimated that MSCs repre-

sent nearly 25% of the total cost of illness 

in Sweden [4], and they are one of the most 

common causes of health problems limiting 

work ability [5]. About one in five consul-

tations in primary care are for MSCs, and 

some of these patients are referred to other 

health professionals such as physiothera-

pists, occupational therapists, or chiroprac-

tors, to medical specialists such as rheuma-

tologists, or to orthopedic surgeons. The 
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An interesting finding of the present study is that 
Cochrane reviews seem to be of higher methodo-
logical quality than non-Cochrane reviews.

burden that  MSCs create has been recogni-

zed by the United Nations and WHO, with 

their endorsement of the Bone and Joint 

Decade 2000 to 2010 [6]. The prevalence 

of many of these conditions increases mar-

kedly with age, and many patients also have 

some common lifestyle factors (obesity, 

smoking, and physical inactivity). With the 

increasing number of older people and the 

ongoing changes in lifestyle, the burden of 

MSCs and other non-communicable disea-

ses is predicted to increase [7].

MSCs form a heterogeneous group of 

over 200 different health problems that are 

linked anatomically and also linked by their 

association with pain and impaired physical 

function [8]. They range from conditions of 

acute onset and short duration to lifelong 

disorders. For many common MSCs such 

as regional pain syndromes, the underlying 

pathogenesis is poorly understood, and it is 

often not possible to produce a clear-cut di-

agnosis. Some, such as osteoarthritis (OA), 

are biologically well defined but clinically 

less well understood, whereas others, such 

as rheumatoid arthritis (RA) are both biolo-

gically and clinically well defined [9].

For decades, inactivity and bed rest were 

the mainstays of the management of many 

diseases, but there is now an increasing 

amount of evidence supporting the opposite 

view; that is, that physical activity and exer-

cise are beneficial to health promotion and 

treatment. Although exercise and physical 

activity are closely related constructs, they 

have distinct meanings. The term ‘physical 

activity’ includes everyday activities that can 

contribute to wellbeing, whereas ‘exercise’ is 

physical activity that is planned, structured 

and repetitive [10]. The focus of this over-

view is exercise therapy (ET), which invol-

ves the prescription of a physical-activity 

program that involves the client underta-

king voluntary muscle contraction and/or 

body movement with the aim of relieving 

symptoms or improving function, or of im-

proving, retaining or slowing deterioration 

of health [11].

Whereas systematic reviews of randomi-

zed trials usually summarize the evidence 

of one kind of intervention for a single con-

dition, overviews of systematic reviews can 

summarize evidence from more than one 

systematic review of the same intervention 

for different conditions. There is, to our 

knowledge, only one published overview of 

systematic reviews that has focused on the 

EXERCISE THERAPY There is empirical evidence that ET has beneficial clinical effects for most MSCs.
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effects of exercises for MSCs [12]. This over-

view was based on reviews published up to 

July 2007, and did not include specific disea-

ses such as osteoporosis and inflammatory 

joint diseases. Thus, the most updated evi-

dence may not be included in this overview. 

The main aim of the present overview was 

to synthesize evidence from systematic revi-

ews on the effects of ET on pain and physical 

function for eight selected MSCs. In additi-

on, we explored the evidence for the effect 

of ET on disease pathogenesis, and whether 

particular components of exercise programs 

are associated with the size of the treatment 

effects.

Methods
Criteria for considering reviews for 
inclusion
For this overview, we included systematic 

reviews on the effects of ET for four com-

mon conditions (FM, low back pain (LBP), 

neck pain (NP), and shoulder pain (SP)) 

and four specific musculoskeletal diseases 

(OA, RA, ankylosing spondylitis (AS), and 

osteoporosis). Other related conditions and 

musculoskeletal malformations and trau-

mas were not included in this overview. All 

types of land-based ET interventions were 

considered.

Search methods for the identification 
of reviews 
The first search, of the Cochrane database 

of systematic reviews, was performed in 

March 2012. All Cochrane reviews on exer-

cises for the aforementioned MSCs were 

considered for inclusion. Two authors (GS 

and KBH) assessed the eligibility of reviews 

based on the inclusion criteria presented 

above. Cochrane reviews with the most re-

cent update of January 2007 or before were 

not included, and we replaced these reviews 

by searching for non-Cochrane systematic 

reviews in MEDLINE, EMBASE, CINAHL, 

AMED, and PEDro, published after this date 

(for the electronic search strategy for MED-

LINE, see Additional file 1). Two authors 

(GS and KBH) then screened these records 

for new reviews. If several reviews fulfilled 

the inclusion criteria, we included only one 

review per combination of disease, interven-

tion, and outcome by choosing the newest 

review of high quality. If two or more revi-

ews were equal for these criteria, we chose 

the review with the highest number of pri-

mary studies. We also searched in the same 

databases for reviews with the explicit aim 

of investigating the effect of exercise on the 

pathogenesis of MSCs, with no restrictions 

on publication date. 

Outcome measures 
ET can have clinical effects by improving 
dominant symptoms, and we therefore chose 
to primarily focus on the core symptoms 
of MSCs: 1) any measure of pain, and 2) 
physical disability or physical function.

In addition, we collected data on the ef-

fect of ET on disease pathogenesis, and 

whether particular components of exercise 

programs are associated with the magnitude 

of treatment effects. 

We did not focus on the general health 

benefits or complications of exercise because 

small to medium randomized controlled tri-

als (RCTs) with short-term to intermediate 

follow-up may be inadequate to assess other 

health benefits such as the cardiovascular 

risk profile and the incidence of complica-

tions. Other potentially relevant outcomes, 

such as work participation and health-rela-

ted quality of life, compliance, or costs, were 

not evaluated.

Data collection and analysis
One reviewer (GS) extracted data on po-

pulation, intervention, comparison, and 

outcomes (inclusion criteria) and the me-

thodological quality of included trials. The 

methodological quality was assessed using 

the AMSTAR (A Measurement Tool to As-

sess Systematic Reviews) checklist [13]. The 

11 criteria shown in Table 1 were rated as 

‘met,’ ‘unclear/partly met,’ or ‘not met’. A 

second reviewer (KBH) independently ve-

rified the accuracy of the numeric results. 

Most reviews included several compari-

sons, and we included analyses that com-

pared any exercise intervention with no 

or minimal exercise intervention. Because 

pain and function most often are continu-

ous outcomes, data were summarized using 

the standardized mean difference (SMD) or 

weighted mean difference (WMD) with 95% 

confidence interval (95% CI) as reported in 

the included reviews. For dichotomous out-

comes, odds ratio and 95% CI were presen-

ted. Pooled effect estimates were presented 

according to the model used in the reviews. 

For reviews that explored whether particu-

lar components of exercise programs were 

associated with the magnitude of treatment 

effects, we extracted the coefficients from 

meta-regression or sub-group analyses. 

Results from the review investigating the 

evidence for the effect of ET on disease pat-

hogenesis were reported as in the original 

review.

Results
We identified 18 potentially relevant 

Cochrane systematic reviews. After reading 

the full text reviews, two were excluded be-

cause they did not focus on land-based ET, 

two because of irrelevant outcomes, four 

because of other diagnoses, and finally four 

because they had not been updated after Ja-

nuary 2007 (for the excluded Cochrane revi-

ews and reason for exclusion, see Additional 

file 2). The search for non-Cochrane reviews 

after 2007 resulted in 963 references (474 for 

LBP, 186 for SP, 303 for NP). Of these 963 

references, 951 were excluded after scree-

ning of the title and abstract and, 12 were 

retrieved as full text; based on methodologi-

cal quality and publication date three of the 

latter were included. 

Description of included reviews
We included six Cochrane systematic revi-

No Item
1 Was an ‘a priori’ design provided?

2 Was there duplicate study selection and data extraction?

3 Was a comprehensive literature search performed?

4 Was the status of publication (that is, ‘gray’ literature) used as an inclusion criterion?

5 Was a list of studies (included and excluded) provided?

6 Were the characteristics of the included studies provided?

7 Was the scientific quality of the included studies assessed and documented?

8 Was the scientific quality of the included studies used appropriately in formulating conclusions?

9 Were the methods used to combine the findings of studies appropriate?

10 Was the likelihood of publication bias assessed?

11 Were potential conflicts of interest included?

TABLE 1 The AMSTAR check list for methodological assessment.
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Diagnosis
[Reference]

Date assessed 
as up-to-date 
review

Patient inclusion criteria Included
trials/
patients

Methodological quality of included 
trials

Methodological 
quality of  reviews 
[13]

Fibromyalgia
[14]

August 2007 A confirmed diagnosis of fibromyalgia 34/2276 Mean van Tulder scores a): 7.33 for aerobic 
training; 4 for strength training)

Met: all

Low back
pain [22]

August 2008 Non-specific low back pain (with or 
without leg pain) 12 weeks or longer

41/4485 Mean PEDro scores b): 6.33 for exercise 
versus no treatment), and 5.82 for exer-
cise versus minimal intervention

Met: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
and 9; not met: 10, 11; 
unclear: 1

Neck pain
[21]

February 2008 Non-specific neck pain in adults 33/6218 Mean PEDro scores: 5.67 Met: 2, 6, 7, 11; not 
met: 3, 4, 5, 8, 9, 10; 
unclear: 1

Shoulder pain
[20]

March 2011 Primary symptom of shoulder pain in 
adults

17/1436 Mean PEDro scores: 5.87 Met: 5, 7, 11; not met: 
3, 4, 8, 10; unclear: 1, 
2, 6, 9

Osteoporosis
[15]

December 2010 Healthy postmenopausal aged women 
between 45 and 70 years

43/4320 Most trials were scored as ‘unclear’ for 
randomization, allocation concealment, 
attrition, selective reporting, and assessor 
blinding

Met: all

Osteoarthritis
(knee) [16]

December 2007 Knee OA based on accepted criteria or 
selfreported knee OA on the basis of 
chronic joint pain

32/3616 Of 43 trials, 9 (28 % ) studies had low risk 
of bias

Met: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11; not met: 3, 10

Osteoarthritis
(hip) [17]

August 2008 Hip OA based on accepted criteria or 
selfreported hip OA

5/267 Of 5 trials, 3 had low risk of bias and 2 
trials had moderate risk of bias

Met: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11; not met: 3, 10

Rheumatoid
Arthritis [18]

December 2008 Adults with classic or definite RA based 
on established criteria

8/575 4 of 8 trials fulfilled at least 8 of 10 
methodological criteria

Met: all

Ankylosing
spondylitis
[19]

January 2007 AS based on the modified New York 
criteria

11/763 Of 11 trials, 3 had low risk of bias; 3 had 
moderate risk of bias, and 5 had high risk 
of bias

Met: all

a) van Tulder quality scores for internal validity (0 to 11 scale). b) PEDro scale scores methodological quality with 11 items.

TABLE 2 Characteristics of included reviews.

Diagnosis
[Reference]

Intervention Control No trials/patents in 
analyses

Treatment effect

Fibromyalgia
[14]

Aerobic training Various (wait list, control, no 
exercise, treatment as usual)

3/183 SMDa) 0.65 (95% CI -0.09 to 1.39)

Strength training Control (not specified) 1/21 SMD 3.00 (95% CI 1.68 to 4.32)

Low back pain
[22]

Exercise (many different types) No treatment 5/NRb) WMDc )-9.27 on a 100-point scale
(95% CI-17.00 to -1.55)

Minimal care 11/NR WMD -4.83 on a 100-point scale
(95% CI -9.36 to -0.30)

Neck pain [21] General strength and conditioning 
exercises

Minimal or no intervention 3/76 WMD -12.00 on a 100-point scale
(95% CI -22.00 to -2.00)

Shoulder pain
[20]

Graded exercise therapy, progressive 
resistance, active range of motion

Active or no intervention 3/273 SMD -0.30 (95% CI -0.48 to -0.12)

Osteoporosis
[15]

Static, dynamic, or non-weight-bearing 
exercise

Various NR NR

Osteoarthritis
knee [16]

Any land-based therapeutic exercise 
regimens

Various (not specified) 32/3616 SMD -0.40 (95% CI -0.50 to -0.30)

Osteoarthritis
hip [17]

Any land-based therapeutic exercise 
regimens

Various (not specified) 5/204 SMD -0.33 (95% CI -0.84 to 0.17)

Rheumatoid
arthritis [18]

Short-term aerobic capacity and 
musclestrength
training

Various (not specified) 1/50 SMD -0.53 (95% CI -1.09 to 0.04)

Short-term aerobic capacity training 
only

Various (not specified) 1/56 SMD -0.27 (95% CI -0.79 to 0.26)

Ankylosing
spondylitis [19]

Supervised home exercise program No intervention 1/155 SMD 0.49 (95% CI 0.17 to 0.81)

a) Standardized mean difference. b) Not reported. c) Weighted mean difference.

TABLE 3 Effect of exercise therapy on pain.
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ews on patients with FM [14], OP [15], knee 

OA [16], hip OA [17], RA [18] and AS [19]. 

In addition, three non-Cochrane reviews 

comprising patients with SP [20], NP [21] 

and LBP [22] were included. The nine inclu-

ded reviews comprised at total of 224 trials 

with 24,059 patients. Characteristics of the 

included reviews are shown in Table 2. 

Four reviews [14,15,18,19] were asses-

sed to be of high methodological quality (all 

11 criteria met), whereas in three reviews 

[16,17,22] eight to nine criteria were met. 

Finally, in two reviews [20,21] only three 

to four criteria were met. In addition, we 

included one review which investigated the 

evidence for the effect of ET on disease pat-

hogenesis [23].

Effects of exercises
The effects on clinical outcomes are summa-

rized in Table 3 (pain) and Table 4 (physical 

functioning).

Fibromyalgia
FM is characterized by persistent wide-

spread musculoskeletal pain and tenderness. 

In clinical practice, chronic generalized 

musculoskeletal pain in all four quadrants 

of the body that cannot be traced to a speci-

fic structural or inflammatory cause is often 

diagnosed as FM. FM is also associated with 

other symptoms such as fatigue, stiffness, 

mood disturbance, abdominal pain and 

headache. The 1990 American College of 

Rheumatology (ACR) diagnosis of FM was 

based on a history of widespread pain for a 

duration of longer than three months, and 

the presence of excessive tenderness on ap-

plying pressure to 11 of 18 specific muscle-

tendon sites, whereas the preliminary 2010 

ACR criteria are based on a combination of 

widespread pain and multi-symptom seve-

rity, and do not require a physical or tender-

point examination [24].

The Cochrane review of Busch et al. 

[14] compared first aerobic-only exercise 

interventions (only protocols of intensity 

recommended by the American College of 

Sports Medicine) with untreated control 

groups. Statistical pooling based on three 

trials with 183 patients indicated a positive 

non-significant effect on pain in favor of 

exercise (SMD = 0.65; 95% CI -0.09 to 1.39) 

and a significant effect in physical function 

(3 trials with 253 patients) (SMD 0.66; 95% 

CI 0.41 to 0.92). Later, meta-analyses from 

two low-quality trials compared strength-

only exercise interventions with untreated 

control groups, and found a large and signi-

ficant effect on pain (based on one trial with 

twenty-one patients) (SMD 3.00; 95% CI 

1.68 to 4.32), and a non-significant effect in 

physical function: (SMD 0.52; 95% CI -0.07 

to 1.10). Based on the number and quality 

of included trials, Bush et al. concluded that 

there was evidence of a moderate quality 

showing that short-term aerobic training at 

the intensity recommended for increases in 

cardiorespiratory fitness have beneficial ef-

fects on physical function and possibly pain. 

We were not able to identify any analyses ex-

ploring the effects of particular components 

of exercise. Pedersen and Saltin [23] found 

limited evidence for the effect of exercise on 

pathogenesis, that is, at least one relevant 

study of moderate quality is available.

Low back pain
LBP is generally defined as pain located bet-

ween the lowest ribs and the inferior gluteal 

folds, with or without pain radiation to the 

legs [25]. Clinical guidelines classify LBP 

into 1) ‘non-specific’ LBP, 2) LBP affecting 

the nerve root, and 3) possible serious spinal 

pathology (’red flags’) [26]. After one month 

with LBP symptoms, a specific cause can be 

identified for approximately 15% of patients 

[25]. Clinically, patients with LBP form a he-

terogeneous group presenting with pain of 

varying duration, and disability in terms of 

Diagnosis
[Reference]

Intervention Control No trials/patients 
in analyses

Treatment effect

Fibromyalgia
[14]

Aerobic training Various (wait list, control, 
no exercise, treatment as 
usual)

4/253 SMDa) 0.66 (95% CI 0.41 to 0.92)

Strength training Control (not specified) 2/47 SMD 0.52 (95% CI -0.07 to 1.10)

Low back pain
[22]

Exercise (many different types) No treatment 9/NRb) WMDc )-3.31 on a 100-point
scale (95% CI -4.83 to -1.79)

Minimal care 14/NR WMD -6.41 on a 100-point scale 
(95% CI -9.76 to -3.05)

Neck pain [21] General strength and conditioning
exercises

Minimal or no intervention 2/141 WMD 1.00 on a 100-point scale 
(95% CI -3.00 to 5.00)

Shoulder pain
[20]

Graded exercise therapy, progressive
resistance, active range of motion

Active or no intervention 4/358 SMD 0.15 (95% CI 0.01 to 0.29)

Osteoporosis
[15]

Static, dynamic, or non-weight-bearing
exercise

Various NR NR

Osteoarthritis
knee [16]

Any land-based therapeutic exercise
regimens

Various (not specified) 32/3719 SMD -0.37 (95% CI -0.49 to -0.25)

Osteoarthritis
hip [17]

Any land-based therapeutic exercise
regimens

Various (not specified) 5/187 SMD -0.10 (95% CI -0.51 to 0.32)

Rheumatoid
arthritis [18]

Short-term aerobic capacity and musclestrength 
training

Various (not specified) 2/74 SMD -0.40 (95% CI -0.86 to 0.06)

Short-term aerobic capacity training only Various (not specified) 2/66 SMD -0.03 (95% CI -0.46 to 0.51)

Ankylosing
spondylitis [19]

Supervised home exercise program No intervention 1/155 SMD 0.12 (95% CI -0.20 to 0.43)

a) Standardized mean difference. b) Not reported. c) Weighted mean difference.

TABLE 4 Effect of exercise therapy on physical functioning.
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impairment of body function and structu-

res, limitations on activity, and restrictions 

on participation in work and leisure. 

The review by Ferreira et al. [22] sought 

to establish the effect of exercise on pain and 

disability in patients with chronic non-spe-

cific LBP, with the main aim of explaining 

heterogeneity between trials. For exercise 

versus minimal care (11 trials), they found 

a significant weighted mean difference 

(WMD) of -4.83 (on a 0 to 100 scale) fa-

voring exercise for pain, (95% CI -9.36 to 

-0.30). For exercise versus no treatment 

(five trials) the WMD was also significantly 

in favor of exercise (-9.27, 95% CI -17.00 

to -1.55). Further, they found positive and 

significant effects for disability. For exercise 

versus minimal care (14 trials), the WMD 

was -6.41 (95% CI -9.76 to -3.05), and for 

exercise versus no treatment (9 trials), the 

WMD was -3.31 (95% CI -4.83 to -1.79).

Ferreira et al. [22] also explored between-

trial variability by meta-regression analyses, 

and found that only dosage was significantly 

associated with effect size in pain. ‘Dosage’ 

means number of exercise hours and ses-

sions, and the results suggest that for each 

additional exercise session, the effect size 

would increase by 0.13 (95% CI 0.02 to 0.24) 

on a 100-point scale. There was no evidence 

for the effect of exercises on pathogenesis.

Neck pain
Although there is no general agreement 

on the classification of NP, the Task Force 

on Neck Pain and its Associated Disorders 

[27] suggested a classification of NP severity 

from grade 1 (no signs or symptoms sug-

gestive of major structural pathology and no 

or minor interference with activities of daily 

living; will probably respond to minimal 

intervention such as reassurance and pain 

control; does not require intensive investi-

gations or ongoing treatment) to grade IV 

(signs or symptoms of major structural pat-

hology, such as fracture, myelopathy, neo-

plasm, or systemic disease; requires prompt 

investigation and treatment). Most people 

with NP do not recover completely, and bet-

ween 50% and 85% of those who experience 

NP at some initial point will report it again 

one to five years later [28].

Leaver et al. [21] reported pooled out-

comes from three trials showing significant 

reductions in pain (on a scale of 0 to 100) at 

the conclusion of a course of specific exerci-

ses (WMD -12.00, 95% CI -22.00 to -2.00). 

Pooled results from two trials that reported 

disability outcomes after general strength 

and conditioning exercise showed no sig-

nificant difference compared with minimal 

intervention at the conclusion of treatment 

(WMD 1.00, 95% CI -3.00 to 5.00). We were 

not able to identify any reviews exploring 

between-trial heterogeneity or the effect of 

exercises on pathogenesis. 

Shoulder pain
SP and shoulder disorders cover a broad 

spectrum of pain, symptoms, and diagnoses, 

including tendonitis, rotator-cuff disease, 

sub-acromial pain, impingement syndrome 

and repetitive strain injury. As with NP, 

there is no general agreement on the clas-

sification of painful shoulder conditions 

[29]. Clinically, patients often present with 

SP together with stiffness, reduced range of 

motion, and/or with pain, or other symp-

toms radiating to the more proximal part of 

the arm. 

Marinko et al. [20] included three studies 

on SP with pain as an outcome, and compa-

red the effects of exercise versus other treat-

ments on pain levels. Data were pooled by 

use of a random-effects model, which sho-

wed an overall SMD in favor of the exercise 

intervention (SMD -0.30; 95% CI -0.48 to 

-0.12). Four studies included function as an 

outcome, and compared the effect of exer-

cise versus an alternative intervention or no 

intervention. Data were pooled by use of a 

randomeffects model, with an overall SMD 

of 0.15 (95% CI 0.01 to 0.29), indicating a 

minimal positive effect over no care or al-

ternative interventions. We were not able to 

identify any reviews exploring between-trial 

heterogeneity or the effect of exercise on 

pathogenesis.

Osteoporosis
OP is characterized by a decrease in bone 

mineral density (BMD), resulting in an in-

creased risk of fracture. The diagnostic crite-

rion for OP is defined as BMD of more than 

2.5 standard deviations below the mean 

bone density of young adult women, where-

as the term ‘established osteoporosis’ inclu-

des the presence of a fragility fracture [30]. 

Clinically, OP is recognized by characteristic 

fractures after minimal traumas, most often 

in the hip, vertebrae or distal forearm. Cli-

nical consequences of OP fractures include 

pain and physical disability, with loss of in-

dependence and need for long-term care as 

a consequence. Increased mortality is also 

seen as a direct result of fracture. 

In the Cochrane review ‘Exercise for 

preventing and treating osteoporosis in 

postmenopausal women’, Howe et al. [15] 

identified 43 RCTs with more than 4000 

participants. None of the studies included 

pain or physical function as an outcome. 

Concerning disease pathogenesis in terms 

of BMD, meta-analyses from 24 RCTs with 

1,441 participants showed significant dif-

ferences in favor of exercise for percentage 

change in BMD at the spine (MD 0.85; 95% 

CI 0.62 to 1.07), and trochanter (10 RCTs 

with 815 participants; MD 1.03; 95% CI 0.56 

to 1.49) for the comparison of any exercise 

to any non-exercise control. Thus, there is 

strong evidence for the effect of exercise on 

the pathogenesis of OP, which was also con-

firmed by Pedersen and Saltin [23]. When 

exploring the most effective intervention for 

BMD at the spine, Howe et al. [15] found 

a combination of exercise programs (MD 

3.22; 95% CI 1.80 to 4.64) to be most ef-

fective, whereas non-weightbearing high 

force exercise such as progressive resistance 

strength training for the legs was most ef-

fective for the neck of the femur (MD 1.03; 

95% CI 0.24 to 1.82). Prevention of fractures 

is a main aim in management strategies for 

OP, and Howe et al. [15] reported that the 

risk of fracture in exercise groups was not 

significantly different from that in controls 

(OR 0.61; 95% CI 0.23 to 1.64 for four RCTs 

and 539 participants). 

Osteoarthritis
OA is most frequently seen in the hands, 

hips and knees, and is characterized by joint 

pain, stiffness and functional limitations. 

From being thought of as a simple degene-

rative disease, there is now increasing evi-

dence for the involvement of inflammation 

in OA [31]. The term ‘symptomatic OA’ is 

used when both joint-related symptoms and 

radiographic signs are present [32]. 

Although evidence-based recommen-

dations for the treatment of OA consider 

exercise as a cornerstone of modern OA 

management, the research evidence from 

clinical trials in hand OA is very limited 

and conflicting [33]. For hip OA, Fransen et 

al. [17] included 5 RCTs with 204 patients, 

and reported a small, non-significant effect 

of exercise on pain in patients with hip OA 

(SMD -0.33, 95% CI -0.84 to 0.17). For phy-

sical function, the effect was also small and 
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non-significant (SMD -0.10, 95% CI -0.51 

to 0.32). The amount of research evidence 

for knee OA is substantially larger. Fransen 

et al. [16] pooled the results from 32 RCTs 

with more than 3,600 patients, and reported 

a beneficial effect of exercise with a SMD of 

-0.40 (95% CI -0.30 to -0.50) for pain; and 

SMD of -0.37 (95% CI -0.25 to -0.49) for 

physical function. Interestingly, sub-group 

analyses showed that studies evaluating pro-

grams providing at least 12 direct supervisi-

on occasions produced significantly greater 

effects than programs providing less than 

12 supervised sessions for both pain ((SMD 

-0.46; 95% CI -0.60 to -0.32) versus SMD 

-0.28 (95% CI -0.40 to -0.16)) and function 

((SMD -0.45; 95% CI -0.62 to -0.29) versus 

SMD -0.23 (95% CI -0.37 to -0.09)]. 

According to Pedersen and Saltin [23], 

there is no evidence for the effect of exercise 

on the pathogenesis of OA.

Rheumatoid arthritis
RA is the most common inflammatory 

rheumatic joint disease. The systemic in-

flammation leads to synovitis and bone 

erosion, primarily affecting the small joints 

of hands and feet, but the larger joints can 

also be involved. Further, RA is associated 

with extra-articular features and substantial 

co-morbidity, and a considerably increased 

risk of cardiovascular disease (CVD) has 

been reported [34]. The most typical clinical 

features of RA are joint pain, stiffness, and 

reduced physical functioning. 

In their Cochrane review of dynamic 

exercises for RA, Hurkmans et al. [18] iden-

tified eight RCTs in total. For short-term 

aerobic capacity and muscle-strength trai-

ning, statistical pooling of two trials (74 pa-

tients) showed a nonsignificant trend for a 

positive effect of exercise on functional abi-

lity (SMD -0.40, 95% CI -0.86 to 0.06), and 

data from one trial (50 patients) indicated a 

similar effect on pain (SMD -0.53, 95% CI 

-1.09 to 0.04). For short-term aerobic exer-

cise only, the meta-analysis showed SMD of 

-0.27 (95% CI -0.79 to 0.26) for the effects 

of exercise on pain (1 trial with 56 patients), 

and SMD of -0.03 (95% CI -0.46 to 0.51) for 

functional ability (2 trials with 66 patients). 

We were not able to identify any analyses ex-

ploring the effects of particular components 

of exercise on the effect on clinical outco-

mes, and there is no evidence for the effect 

of exercise on the pathogenesis of RA [23].

Ankylosing spondylitis
AS is a chronic inflammatory rheumatic 

disease predominantly affecting the axial 

skeleton and the sacroiliac joints. The main 

clinical characteristics are pain, stiffness, 

and loss of spinal mobility, caused by in-

flammation and damage of spinal structu-

res [35]. Other common features of AS are 

peripheral arthritis, enthesitis, and anterior 

uveitis, and recent research has also shown 

that AS is associated with an increased risk 

of CVD[36]. Radiographic sacroiliitis has 

traditionally been the diagnostic hallmark 

of AS, but the absence of definite radiograp-

hic sacroiliitis in the early disease stage has 

resulted in delays in diagnosis. Efforts have 

therefore been made to facilitate an early, 

pre-radiological diagnosis of axial spondy-

loarthritis [37]. 

When comparing home exercises with no 

intervention (one trial with 155 patients), 

Dagfinrud et al. [19] found a significant po-

sitive effect of exercise on pain for patients 

with AS (SMD 0.49; 95% CI 0.17 to 0.81), 

and a non-significant effect on function 

(SMD 0.12; 95% CI -0.20 to 0.43). There is, 

to our knowledge, no evidence for the effect 

of exercise on the pathogenesis of AS, or 

whether particular components of exercise 

can improve clinical outcome.

Discussion
In this overview of systematic reviews on 

ET for muscle and bone health, we included 

nine systematic reviews with a total of 224 

trials and 24,059 patients. Overall, we found 

a substantial amount of empirical evidence 

supporting ET as a mainstay in the manage-

ment of MSCs. However, there are differen-

ces in the number of included trials between 

the diagnostic groups included in the pre-

sent overview. For common conditions such 

as chronic nonspecific LBP and knee OA, 

there is a substantial number of trials with 

relatively consistent results showing that 

exercise has small to moderate beneficial ef-

fects on pain and function. For others, such 

as the inflammatory joint diseases (RA and 

AS), there are only one or two trials compa-

ring exercises with non-exercise or minimal 

exercise interventions. When comparing 

the effect sizes on pain and physical func-

tioning, there seems to be a trend towards 

larger effects of exercise on pain. The effect 

sizes were generally larger for pain than for 

physical function, with significant positive 

effects for pain in six conditions and for phy-

sical function in five conditions. This may 

indicate that there is no linear relationship 

between symptoms and functioning, and it 

may suggest that a relatively large reduction 

in symptoms is needed to improve physical 

function. There are also several other im-

portant components influencing function, 

such as environmental and personal factors.

We also intended to explore the evidence 

for the effect of ET on disease pathogenesis. 

However, we were not able to identify evi-

dence for the influence of pathogenesis in 

MSCs, except for OP. Although the disease 

mechanisms for the common MSCs are lar-

gely unknown, there seems to be a gap in the 

understanding of why ET improves clinical 

outcome. From a clinical point of view, the 

most interesting question is ‘which exerci-

ses for which patients?’. We therefore also 

explored whether particular components of 

exercise programs are associated with the 

size of the treatment effects. Because we did 

not include single trials comparing different 

exercise interventions, we could only iden-

tify indirect comparisons from the reviews. 

For LBP and knee OA, for which the sub-

stantial number of trials allowed explorative 

sub-group or meta-regression analyses, the 

results suggest that ‘more is better’; that is, 

that the treatment effect increases with the 

number of exercise sessions. However, it is 

unclear whether the estimated increase is of 

clinical relevance.

One previous overview has addressed 

the effect of ET for MSCs [12]. Dziedzic 

et al. also concluded that ET is a beneficial 

component of the management of MSCs 

because it reduces pain and disability, and 

that there is limited evidence for the benefit 

of one particular approach to exercise over 

another. However, they also emphasized one 

important clinical caveat, namely that there 

is evidence that exercise should not be re-

commended for acute LBP [12], which was 

also supported by an updated systematic re-

view [38].

There are several methodological chal-

lenges in summarizing evidence from sys-

tematic reviews only. There is a substantial 

number of new trials published in this field 

every year, and systematic reviews published 

some years ago may therefore not be based 

on the most up-to-date evidence. We there-

fore intended to include Cochrane reviews, 

because these should be regularly updated. 

However, this overview clearly shows that 

this is not the case. We excluded three out of 
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nine eligible Cochrane reviews because they 

had not been updated after 2007. The decisi-

on to exclude Cochrane reviews that had not 

been updated during the previous five years 

was arbitrarily chosen and is open to debate. 

However, considering the substantial num-

ber of new trials that have been published 

on this topic in the past few years, we would 

suggest that including reviews that are more 

than five years old would not reflect the 

most up-to-date evidence. Although we 

performed extensive literature searches, the 

selection of the three non-Cochrane reviews 

can also be questioned. However, other sys-

tematic reviews on the effects of exercises 

for LBP, NP and SP also found more or less 

similar results. For LBP, Macedo et al. [39] 

systematically reviewed 14 RCTs on the ef-

fects of motor control exercises for persistent 

LBP. Their pooled estimates for the compa-

rison between motor control exercise and 

minimal intervention in reducing pain and 

disability in both the short and long term 

were higher than those in the review of Fer-

reira et al. [21]. van Middelkoop et al. [40] 

provided an overview on the effects of ET 

in patients with chronic LBP; they included 

37 RCTs that compared exercise with usual 

care and found that ET improved post-treat-

ment pain intensity and disability. They also 

found no evidence that one particular type 

of ET was clearly more effective than others. 

In a review of nine trials on the effects of 

various types of exercise for prevention and 

cure of non-specific NP in office workers, 

Sihawong et al. [41] found strong evidence 

for the effects of muscle strengthening and 

endurance exercises in treating NP. Mode-

rate evidence supported the use of muscle 

endurance exercise in reducing disability at-

tributed to NP. Teasell et al. [42] reviewed 

the strength of evidence supporting various 

therapies for whiplash-associated disorder 

(WAD). They included 40 trials, and found 

that exercise and mobilization programs for 

acute and chronic WAD had the strongest 

supporting evidence, although many ques-

tions remain about the relative effects of va-

rious protocols. For SP, a recent systematic 

review of four RCTs examining the effects of 

exercise for rotator-cuff tendinopathy con-

cluded that the available literature was sup-

portive that exercise reduced pain and func-

tional disability [43]. In a systematic review 

from 2011, Brudvig et al. [44] summarized 

the published research evidence on the ef-

fects of therapeutic exercise and joint mobi-

lization compared with therapeutic exercise 

alone in patients with shoulder dysfunction. 

They found no evidence for the beneficial 

effects of the combination of therapeutic 

exercise and joint mobilization versus thera-

peutic exercise alone for reducing pain and 

increasing function.

An interesting finding of the present 

study is that Cochrane reviews seem to be 

of higher methodological quality than non-

Cochrane reviews, which is also consistent 

with reviews specifically addressing this is-

sue [45,46]. Because reviews provide limited 

information about included trials, the con-

clusions from tertiary research (overview of 

systematic reviews) may become too general 

to be considered as clinically relevant. Ho-

wever, we suggest that findings from over-

views can be valuable as a ‘compass’ for the 

clinician, and that the decision on the type, 

dose, and timing of intervention should be 

shared between the clinician and patient at 

each clinical encounter. Another limitation 

related to clinical relevance is the magni-

tude of the estimated effect sizes. Using a 

traditional and very rough definition, SMDs 

between 0.30 and 0.65 can be considered as 

small to moderate. However, whether the 

effects are clinically worthwhile is a com-

plex question that should also include the 

patient’s perceptions of risks and costs with 

the actual treatment. The definition of rela-

tively broad diagnostic groups used in the 

present overview might also be considered as 

a limitation from a clinician’s point of view. 

For the regional pain syndromes (LBP, SP, 

and NP) it is obvious that one size does not 

fit all; that is, that the effect of ET might not 

be equal across diagnostic sub-groups. For 

example, for back pain a recent randomized 

trial compared stratification of the manage-

ment based on the patient’s prognosis with 

non-stratified current best practice, and 

found that stratified care produced disease-

specific and general health benefits [47].

Although few reviews addressed poten-

tial adverse effects (AEs), exercise for people 

with MSCs is generally safe and well tolera-

ted, but patients may report minor AEs of 

exercise such as pain and discomfort [48]. 

For OP, Howe et al. [15] found that fractu-

res and falls were reported as AEs in some 

studies, but there was no significant effect 

on the numbers of fractures. By contrast, re-

sults from a systematic review showed that 

exercise can reduce falls, fall-related fractu-

res, and several risk factors for falls in indi-

viduals with low BMD [49]. In general, there 

are few contraindications to prescription of 

exercise, but co-morbidities should be con-

sidered. When prescribing ET as part of the 

disease management, the exercise program 

must be individually adopted and targeted 

depending on the disease severity of the 

individual patient, and on their physical fit-

ness and any co-morbid conditions. A num-

ber of co-morbidities may have an influence 

on the burden and prognosis of MSCs; in 

particular, inflammatory rheumatic diseases 

are associated with a considerably increased 

risk for CVD [36].

Conclusions
In conclusion, the present overview shows 

that ET can decrease pain and improve phy-

sical functioning, but there were substan-

tial differences in the amount of research 

evidence across the included diagnostic 

groups. For example, the relevant compa-

rison for knee OA included 32 trials with 

more than 3,600 patients, whereas the re-

sults for RA and AS are based on one or 

two trials with between 50 and 150 patients. 

Consequently, the pooled estimates for knee 

OA, LBP, FM, and SP showed consistently 

significant effects in favor of exercise for 

both outcomes, whereas for NP, hip OA,RA, 

and AS, the effect estimates were generally 

smaller and not always significant. However, 

for the management of all MSCs included 

in the present overview, ET is unanimously 

recommended. 

There are, however, important limitations 

when it comes to implications for clinical 

practice and research. Firstly, for prescripti-

on of exercise programs with optimal health 

benefits for the individual patient, more 

knowledge is needed on which particular 

elements and modes of ET, as well as the do-

ses and frequency of delivery, can improve 

the outcomes of interest. Secondly, know-

ledge of the potential influence of ET on 

ET can decrease pain and improve  
physical functioning.
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disease parthenogenesis and the long-term 

effects on disease progression is currently 

very limited. Thirdly, it is still an open ques-

tion whether the magnitude of the positive 

effects is clinically worthwhile and whether 

ET is a cost-effective intervention.

Additional file 1 (Biomedcentral.

com): The search strategy for MED-

LINE. The search terms and parame-

ter used to identify non-Cochrane 

reviews published after January 2007. 

Similar strategies were used for EM-

BASE, CINAHL, AMED, and PEDro.

Additional file 2 (Biomedcentral.

com): Excluded Cochrane reviews. 

Relevant Cochrane reviews not inclu-

ded in the overview, and reasons for 

their exclusion.
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Sammendrag
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der. Formålet med oversikten var å oppsummere forskningsresultater om effekter av trening 
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FAG SAMMENDRAG

Sammendrag av artikkelen «No strong tempo-
ral relationship between obesity and multisite 
pain – results from a population-based 20-
year follow-up study». 

Skrevet av Karin Magnusson, fysioterapeut 
MSc, stipendiat ved Det medisinske fakul-
tet, Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet 
sykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for 
revmatologisk rehabilitering (NKRR).

INTRODUKSJON: Muskel- og skjelettplager 

og overvekt/fedme er begge vanlige tilstan-

der med økende forekomst i befolkningen, 

og kombinasjonen av tilstandene er et vok-

sende folkehelseproblem. Opp til 50-85% av 

oss opplever muskel- og skjelettplager, og 

75% av disse har plager i flere områder av 

kroppen. Personer med utbredte muskel- og 

skjelettplager har større risiko for nedsatt 

funksjonsnivå enn personer med lokale pla-

ger. Det er en sammenheng mellom kropps-

masseindeks (BMI) og utbredte muskel- og 

skjelettplager i tverrsnittstudier, men dette 

sier lite om årsaksretningen. Det er mulig 

at smerte påvirker overvekt/fedme gjennom 

endret livsstil eller andre mekanismer, men 

det er også mulig at overvekt påvirker utvik-

lingen av smerter gjennom de samme me-

kanismene. Målet med denne studien var å 

undersøke de prospektive sammenhengene 

mellom utbredte muskel- og skjelettplager 

og overvekt/fedme.   

METODE: Studien var en del av MUSt 

(«Musculoskeletal pain in Ullensaker stu-

dy»). I 1990 ble alle innbyggere i Ullensa-

ker kommune som var født i årene 1928-

30, 1938-40, 1948-50, 1958-60 og 1968-70 

tilsendt spørreskjemaer med spørsmål 

om muskel- og skjelettplager og helse. De 

samme personene ble tilsendt tilsvarende 

spørreskjemaer i 1994, 2004 og 2010. Til 

sammen 855 personer deltok ved alle de 

fire måletidspunktene. Utbredte muskel- og 

skjelettplager ble rapportert på the Standar-

dized Nordic Questionnaire, hvor delta-

kerne ble spurt om å oppgi opplevd smerte 

i ti ulike kroppsdeler de siste sju dagene. De 

ti kroppsdelene var hode, nakke, skuldre, 

albuer, hender/håndledd, øvre rygg, nedre 

rygg, hofter, knær og/eller ankler/føtter. An-

tall kroppsdeler med smerte ble summert 

opp og kategorisert i 0-1 og ≥2. Deltagerne 

ble også kategorisert i gruppene normalvekt 

(BMI <25 kg/m2), overvekt (BMI =25-30 kg/

m2) og fedme (BMI ≥30 kg/m2). For å ana-

lysere sammenhengene mellom de to varia-

blene, ble statistiske metoder som utnytter 

dataene fra alle de fire måletidspunktene 

anvendt. Faktorer som kunne påvirke va-

riablene, slik som kjønn, alder, utdannings-

nivå, fysisk aktivitetsnivå, røyking og mental 

helse, ble justert for i analysene.

RESULTATER: Gjennomsnittlig alder i 

1990 var 41 år, og 57% var kvinner. Resulta-

tene viste at det var et dose-respons forhold 

mellom utbredte muskel- og skjelettplager 

og overvekt/fedme i tverrsnittsanalyser. 

Denne sterke sammenhengen ble utvisket i 

de prospektive analysene, hvor data fra alle 

måletidspunkter ble brukt i samme analyse. 

Det å være overvektig eller fet ga en økt ri-

siko for fremtidige utbredte muskel- og skje-

lettplager, men effektene var små til 

moderate (overvekt, odds ratio (OR), 

1.40, 95% konfidensintervall (KI), 

1.12 - 1.75, fedme, OR, 1.54, 95% KI, 

1.04 - 2.28). Det å ha utbredte mus-

kel- og skjelettplager ga ikke økt risiko 

for å bli overvektig (OR, 1.06, 95% KI, 

0.86 – 1.32), men det ga en liten økt 

risiko for å bli fet (OR, 1.27, 95% KI, 

1.02 - 1.59). En sensitivitetsanalyse 

med en cut-off på ≥3 antall kropps-

deler med smerte ga omtrent samme 

resultater. Selv om kvinner hadde økt 

risiko for utbredte muskel- og skjelett-

plager, og menn hadde økt risiko for 

overvekt/fedme, påvirket dette ikke 

resultatene nevneverdig. Sammen-

hengene kunne heller ikke forklares 

av de andre variablene det ble justert 

for, bortsett fra røyking, som påvirket 

effektestimatene i én analyse av tidlige 

smerter og senere fedme. 

KONKLUSJON: Selv om effektstør-

relsen var små, indikerer studien at 

overvekt/fedme kan være en vikti-

gere faktor for utviklingen av utbredte 

muskel- og skjelettplager enn hva ut-

bredte muskel- og skjelettplager kan 

være for å utvikle overvekt/fedme. 

Våre funn er delvis i tråd med tidli-

gere forskning på lokal smerte hos eldre og 

yngre (rygg- og knesmerter), hvor det har 

blitt funnet at overvekt er relatert til økte 

smerter, men ikke vice versa. Årsakene til 

dette, og til de svake sammenhengene, er 

ikke kjent. Fremtidige studier av overvekt/

fedme og smerter bør gjøres i spesifikke di-

agnosegrupper. Videre bør sammenhengen 

mellom livsstil, overvekt/fedme og muskel- 

og skjelettsmerter undersøkes nærmere i 

velutviklede intervensjonsstudier, slik at 

fysioterapeuter som jobber i klinikken kan 

få mer kunnskap om hvordan de kan møte 

personer som har/står i fare for å få en kom-

binasjon av tilstandene.

Referanse: 
Magnusson K, Østerås N, Mowinckel P, Natvig B, Hagen 
KB, No strong temporal relationship between obesity and 
multisite pain – results from a population-based 20-year 
follow-up study, Eur J Pain 2013: doi: 10.1002/j.1532-
2149.2013.00338.x

Svak sammenheng mellom overvekt/fedme og 
utbredte muskel- og skjelettplager

v
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Sammendrag av artikkelen «The predictive 
validity of the Örebro Musculoskeletal Pain 
Questionnaire and the clinicians’ prognostic 
assessment following manual therapy treat-
ment of patients with LBP and neck pain».

Skrevet av Hanne Dagfinrud, fysioterapeut, 
Ph.d., seniorforsker ved Nasjonal Kompetan-
setjeneste for Revmatologisk Rehabilitering 
(NKRR), Diakonhjemmet Sykehus.

INTRODUKSJON: Pasienter med korsrygg-

smerter og/eller nakkesmerter behandles 

ofte med manuellterapi i primærhelsetjenes-

ten. Omtrent 10%  av disse pasientene har 

økt risiko for å utvikle langvarige plager. I 

retningslinjer for behandling av korsrygg-

smerter understrekes viktigheten av å iden-

tifisere psykologiske og sosiale prognostiske 

faktorer («gule flagg») som er av betydning 

for utvikling av vedvarende smerter og 

funksjonsbegrensninger. 

En prognostisk vurdering av funksjon er 

en naturlig del av fysioterapeuters kliniske 

vurdering av pasienten, men denne vurde-

ringen blir sjelden eksplisitt formulert, og vi 

vet derfor ikke hvor treffsikker en klinikers 

prognostiske vurdering er. En standardisert 

metode for å vurdere prognose kan være et 

nyttig hjelpemiddel for å ta mer nøyaktige 

beslutninger om behandlingstiltak. Ved å 

identifisere pasienter med økt risiko for 

vedvarende smerter og funksjonsbegrens-

ninger, kan fysioterapeuten prioritere be-

handlingsressurser med tanke på å redusere 

denne risikoen. 

Bruk av omfattende spørreskjemaer kan 

være for tidkrevende i den kliniske hverda-

gen. Målet med denne studien var derfor å 

sammenlikne et enkelt prognose-spørsmål 

som reflekterer klinikerens prognostiske 

vurdering med det mer omfattende Ørebro 

screeningskjema når det gjelder evne til å 

identifisere pasienter med korsryggsmerter 

og/eller nakkesmerter som har økt risiko for 

vedvarende smerter og funksjonsbegrens-

ninger åtte uker etter påbegynt manuelltera-

pibehandling.  

METODE: Studien er en prospektiv ko-

hortestudie med oppfølging åtte uker etter 

første konsultasjon hos manuellterapeut. 

19 manuellterapeuter i tre fylker rekrutterte 

pasienter med korsryggsmerter og/eller 

nakkesmerter over en periode på seks må-

neder. Pasienter som søkte behandling hos 

manuellterapeut direkte (uten henvisning 

fra lege), var over 18 år og ikke behandlet for 

rygg- eller nakkesmerter de siste fire ukene 

ble forespurt om å delta. Eksklusjonskrite-

rier var graviditet, dårlig forståelse for norsk 

språk og medikament eller alkoholmisbruk.

Pasientene fikk manuellterapi (mobi-

liserings- og manipulasjonsteknikker for 

ledd- og muskler, informasjon, øvelser). Do-

sering, frekvens og antall behandlinger ble 

individuelt tilpasset, i tråd med gjeldende 

praksis. 

Örebro screeningskjema inneholder 25 

spørsmål om smerte og funksjon, og det 

beregnes en sumskår fra 0-210 (høyere skår 

indikerer større problemer).

Oswestry Disability Index (ODI) (kors-

rygg) og Neck Disability Index (NDI)(nak-

ke) er pasientrapporterte mål for smerte og 

funksjon i rygg og nakke (resp). En pro-

sentskår blir beregnet, der 100% indikerer 

maksimal begrensning. ODI/NDI ble fylt 

ut av pasientene før- og åtte uker etter første 

konsultasjon.

Manuellterapeutene ble bedt om å vur-

dere pasientens diagnose umiddelbart et-

ter første konsultasjon, og de var blindet 

for pasientens respons på spørreskjemaene. 

Spørsmålet var: 

Hvor stor tror du sjansen er for at pasien-

ten har betydelig bedre funksjon(daglige ak-

tiviteter) om åtte uker? Terapeutene respon-

derte på en numerisk skala (NRS) (0=helt 

usannsynlig, 10= helt sikkert). 

Responsene på Örebroskjema ble katego-

risert i pasienter med lav risiko for vedva-

rende plager (<90), moderat risiko (90-105) 

og høy risiko (>105). ODI/NDI-skårene 

ble dikotomisert i ikke bedret (endring <10 

poeng) og bedret (≥10), og disse kategori-

ene ble brukt til å estimere sensitivitet og 

spesifisitet for prognosespørsmålet og Öre-

broskjema. 

ODI/NDI-skår åtte uker etter første kon-

sultasjon ble brukt som kontinuerlig avhen-

gig variabel i separate regresjonsmodeller 

for pasienter med korsrygg- og nakkesmer-

ter. Modellen ble justert for alder, kjønn, 

smertevarighet og ODI/NDI skår før opp-

start av behandling. 

RESULTATER: I alt 157 pasienter ble in-

kludert i studien (81nakke og 76 korsrygg). 

Pasientene med korsryggsmerter rappor-

terte signifikant dårligere funksjon enn nak-

kepasientene (ODI/NDI: 36(17) vs 27(13), 

p<0.001), mens risikoprofilen var lik i de 

to gruppene Örebro, p=0.18. Klinikernes 

prognostiske vurdering var mest presise 

metode for å vurdere korsryggpasientens 

funksjon åtte uker etter første konsultasjon 

(sens/spes 69/56%,LR+=2.1, LR-=0.55).  

For pasienter med korsryggsmerter var både 

klinikerens vurdering og Örebroskjema sig-

nifikant assosiert med funksjonsskår (ODI/

NDI) åtte uker etter første konsultasjon 

(p=0.02 og 0.002 resp), mens ingen av me-

todene hadde signifikant forklaringskraft 

i modellen for nakkepasienter (p=0.67 og 

0.07 resp). 

KONKLUSJON: For pasienter med kors-

ryggsmerter kan både klinikers vurdering 

og Örebroskjema brukes for prognostisk 

vurdering av grad av vedvarende smerter 

og funksjonsproblemer åtte uker etter første 

konsultasjon hos manuellterapeut, mens slik 

prognostisk vurdering er usikker for pasien-

ter med nakkesmerter. 

Referanse: 
Dagfinrud H, Storheim, K, Magnussen, LH, Ødegaard T, 
Hoftanska, I, Larsen, LG, Ringstad, PO, Hatlebrekke, F, Grotle, M: 
The predictive validity of the Örebro Musculoskeletal Pain Qu-
estionnaire and the clinicians’ prognostic assessment following 
manual therapy treatment of patients with LBP and neck pain, 
Man Ther. 2013 Apr;18(2):124-9. 

Prognostisk vurdering av funksjon hos pasienter med 
korsryggsmerter og/eller nakkesmerter etter 
behandling hos manuellterapeut
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FAG SAMMENDRAG

Sammendrag av artikkelen «Disease impact 
of hand OA compared with hip, knee and 
generalized disease in specialist rheumatology 
health care». 

Skrevet av Rikke Helene Moe, Fysiotera-
peut, MSc, PhD, National Resource Center for 
Rehabilitation in Rheumatology (NKRR), Dept. 
of Rheumatology, Diakonhjemmet Hospital, 
Oslo.

INTRODUKSJON: Artrose er en av de hyp-

pigste muskel-skjelettsykdommene, og 

en av de hyppigste årsakene til smerte og 

funksjonsproblemer i befolkningen. Hånd, 

hofte og kne er vanlige artrose lokalisasjo-

ner. Symptomatisk håndartrose øker med 

økende alder, og prevalensen er høyere for 

kvinner enn menn. I Ullensakerstudien 

hadde 4.3 % av befolkningen selvrapportert 

håndartrose, og i Nederland er prevalensen 

av symptomatisk håndartrose 11  %. Men-

nesker med håndartrose har redusert gripe-

styrke og flere aktivitetsbegrensninger enn 

mennesker uten håndartrose, noe som kan 

påvirke pasientenes helserelaterte livskvali-

tet. For øvrig er det kjent at mennesker med 

artrose ofte har komorbiditet og forhøyet 

kroppsmasseindex (BMI), som kan påvirke 

sykdomspåvirkningen negativt.

Hånden er vesensforskjellig fra kneet 

både i funksjon og struktur. Det aller meste 

av kunnskapen vi har om artrose kommer 

fra forskning på kneet. Det er lite kunnskap 

om hvordan det er å leve med artrose og om 

hvordan den best bør behandles i andre ledd 

enn kneet. 

MÅL: Målet med studien var å beskrive 

og sammenlikne sykdomspåvirkningen hos 

pasienter med håndartrose sammenliknet 

med hofte, kne og generalisert artrose. 

METODE: Pasienter henvist til Diakon-

hjemmet Sykehus med artrose (408 pasi-

enter, 86% kvinner) ble inkludert i denne 

tverrsnittsstudien. En revmatolog under-

søkte og klassifiserte artrosen i primært 

hånd, kne, hofte eller generalisert (<2 loka-

lisasjoner) artrose. Data om egenrapportert 

sykdomspåvirkning ble samlet inn via nu-

merisk måleskala (NRS) (smerte, fatigue), 

Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25, 

emotionell belastning), Western Ontario 

and McMaster (WOMAC) og Australian/

Canadian Hand (AUSCAN) osteoarthritis 

indexes (sykdomsspesifikk fuksjon), Short-

Form 36 (generisk helserelatert livskvalitet) 

og ko-morbiditeter.

RESULTATER: Pasientene rapporterte en 

betydelig sykdomspåvirkning uavhengig av 

hvor artrosen var lokalisert: de angav å ha 

mye smerter (gjennomsnittlig over fem på 

NRS 0-10), hadde gjennomsnittlig to andre 

sykdommer (ko-morbiditeter, og sympto-

mer på emosjonelt stress (gjennomsnittlig 

1.5 på HSCL-25, range 1-4).

Pasienter med håndartrose rapporterte 

betydelige plager med kne- og hoftefunk-

sjon, og pasientene med kne- eller hoftear-

trose hadde også i stor utstrekning plager fra 

hendene. Pasienter med håndartrose rap-

porterte noe mindre smerte og hadde noe 

bedre SF-36 sumskårer for fysisk funksjon, 

mens det var ingen rapporterte forskjeller 

for mental sumskåre for helserelatert livs-

kvalitet.

KONKLUSJON: Artrosepasienter hen-

vist til spesialisthelsetjenesten rapporterte 

en betydelig sykdomspåvirkning uavhen-

gig av lokalisering av sykdommen. I tillegg 

til funksjonsproblemer relatert til primær 

sykdomslokalisasjon hadde pasientene en 

betydelig affisert sykdomsspesifikk funksjon 

relatert til andre lokalisasjoner. I lys av disse 

funnene bør man undersøke og ta hensyn til 

plager fra andre ledd i tillegg til den primæ-

re artrosen både i behandling og forskning 

i fremtiden.

Referanse: 
Moe RH, Grotle M, Kjeken I, Birger Hagen K, Kvien TK, Uhlig 
T: Disease impact of hand OA compared with hip, knee and 
generalized disease in specialist rheumatology health care. 
Rheumatology (Oxford). 2013 Jan; 52(1): 189-96

En studie om sykdomspåvirkningen ved forskjellige 
lokalisasjoner av artrose

Sammendrag av artikkelen «Effectiveness of medical exercise therapy 
in patients with postoperative unilateral knee pain: a randomized 
controlled trial with one year follow-up». 

Skrevet av Håvard Østerås, spesialist i idrettsfysioterapi, MSc, 
førstelektor og studieleder Fysioterapeututdanningen, Høgskolen i 
Sør-Trøndelag, Trondheim.

BAKGRUNN/MÅL: Pasienter som er operert for degenerativ me-

niskskade er en stor gruppe, men det finnes ingen konsensus for 

om det bør være et postoperativt regime, eller i tilfelle hva som bør 

vektlegges i et slikt regime. Målet med denne studien var å evaluere 

klinisk effekt av to tilnærminger til rehabilitering av pasienter ope-

rert for degenerativ meniskskade; veiledet medisinsk treningsterapi 

versus ingen postoperativ oppfølging av fysioterapeut. 

METODE: Studien ble gjennomført med et prospektivt, randomi-

sert kontrollert design. Over fire måneder ble 70 opererte personer 

randomisert til enten postoperativ medisinsk treningsterapi (n= 36) 

eller en kontrollgruppe (n= 34). Treningsgruppen gjennomførte in-

dividuelt tilpasset høydosert opptrening tre ganger per uke fra andre 

postoperative uke til tre måneder postoperativt. Kontrollgruppen 

fikk ingen veiledet oppfølging postoperativt. Ingen av gruppene fikk 

veiledet opptrening fra tre til tolv måneder postoperativt. Smerte 

Medisinsk treningsterapi effektivt etter meniskoperasjon
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var primære effektmål, evaluert ved VAS. Funksjon ble målt ved et 

spørreskjema fylt ut av pasienten; «Knee injury and Osteoarthritis 

Outcome Score» (KOOS), samt ved femRM styrke til m. quadriceps 

femoris og en ett-bens hinketest. Angst og depresjon ble evaluert 

med «The Hospital Anxiety and Depression Scale». 

RESULTATER: Prognostiske variabler var like mellom gruppene 

ved baseline. Fem personer (7%) droppet ut undervegs i behand-

lingsperioden, og ytterligere seks (8%) falt fra før ett-års oppføl-

gingsundersøkelse. Etter tre måneder viste treningsgruppen sig-

nifikant bedre score enn kontrollgruppen på smerte og funksjon. 

Resultatene ved ett-års oppfølging indikerte samme signifikante 

forskjell mellom gruppene som ved tre måneders posttest, i tillegg 

til at angst og depresjon, femRM og ett-bens hink også viste signi-

fikant forskjell i favør treningsgruppen.

KONKLUSJON For personer opererte for degenerativ menisk-

skade viser denne studien at det for alle effektmål er en fordel med 

postoperativ høydosert medisinsk treningsterapi, sammenlignet 

med ingen veiledet oppfølging.

Referanse:
Østerås H, Østerås B, Torstensen TA. Effectiveness of medical exercise therapy in patients with 
postoperative unilateral knee pain: a randomized controlled trial with one year follow-up. (papir-
versjon 2013) Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Dec 23. [Epub ahead of print]

Sammendrag av artikkelen «Are fear avo-
idance beliefs associated with changes in 
abdominal muscle activation after exercises 
for chronic low back pain?»

Skrevet av Monica Unsgaard-Tøndel, 
fysioterapeut Trondheim kommune / Leangen 
fysioterapi, postdoktor ved institutt for sam-
funnsmedisin, det medisinske fakultet, NTNU.

BAKGRUNN OG FORMÅL: Både aktivering 

av transversus abdominis og smerterelatert 

frykt har vært relatert til uspesifikk og lang-

varig korsryggssmerte i tidligere studier. 

Formålet med denne eksplorerende studien 

var å undersøke assosiasjoner mellom smer-

terelatert frykt (registrert med Fear-avoi-

dance beliefs questionnaire) før behandling 

og aktivering av dyp magemuskulatur etter 

en åtte-ukers periode med veiledet øvel-

sesbehandling for pasienter med langvarig 

korsryggssmerte.

METODE: En kohorte av pasienter med 

langvarig, uspesifikk korsryggssmerte (N = 

108) fra en klinisk kontrollert intervensjons-

studie ble studert longitudinelt. Fear-avo-

idance beliefs for fysisk aktivitet og arbeid 

ble registrert før intervensjonen. Aktivering 

av transversus abdominis (TrA) og obliquus 

internus abdominis (OI) ble målt med ul-

tralyd under forsøk på isolert aktivering av 

TrA og ved rask armfleksjon, både før og et-

ter intervensjonen. Statistiske assosiasjoner 

mellom fear-avoidance beliefs og aktivering 

av dyp magemuskulatur etter øvelsesbe-

handling ble analysert med multippel lineær 

regresjon i SPSS.

RESULTATER: Høy grad av fear-avoidan-

ce beliefs for fysisk aktivitet (≥ 16 på subs-

kalaen, som har rekkevidde 0-24) var nega-

tivt assosiert med evne til å skape glidning i 

TrA sin mediale muskel-seneovergang etter 

intervensjonsperioden, β = -4.92 (-8.40 to 

-1.45). Det var ingen assosiasjoner mellom 

fear-avoidance beliefs for fysisk aktivitet 

og aktiveringstidspunkt for magemuskula-

turen, eller for tykkelsesøkning i dyp ma-

gemuskulatur. Fear-avoidance beliefs for 

arbeid var ikke assosiert med noen av mus-

kelaktiveringsparametrene i denne studien.

KONKLUSJON: Denne eksplorerende 

studien antyder at det er en viss negativ 

assosiasjon mellom fear-avoidance beliefs 

for fysisk aktivitet før intervensjon og akti-

vering av TrA målt ved glidning etter øvel-

sesbehandling. Det ble ikke funnet noen 

andre signifikante sammenhenger mellom 

fear-avoidance beliefs og aktivering av dyp 

magemuskulatur. Fear-avoidance beliefs for 

fysisk aktivitet kan være mer knyttet til utfall 

etter øvelsesbehandling enn fear-avoidance 

beliefs for arbeid.

Referanse: 
Unsgaard-Tøndel M, Lund Nilsen TI, Magnussen J, Vasseljen O. 
Are fear avoidance beliefs associated with changes in abdomi-
nal muscle activation after exercises for chronic low back pain? 
Physiother Res Int. 2012 Nov 12. doi: 10.1002/pri.1539.

Assosiasjoner mellom smerterelatert frykt og aktive-
ring av dyp magemuskulatur for korsryggpasienter
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Trioflex 
Trioflex er en 5-delt behandlingsbenk som er utrolig stabil 

og funksjonell. 

 Veldig allsidig med sittende, liggende, lumbal fleksjon, 

manuell traksjon osv. 

 Armstøttene er høydejusterbare for at pasienten skal kunne 

slappe fullstendig av i nakke- og skuldermuskulatur. 

 Støttene kan også legges under benken for å  

gi bedre arbeidforhold ved cerviko- 

kranial behandling.

Art.nr. 125.051CA
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Fysioserien til Gymna består av benker for  

fysioterapeuter og  manuell  terapeuter som  

er utviklet med tanke på funksjonalitet,   

design og komfort. En god hverdag for  

terapeuten avhenger av et godt arbeids - 

verktøy, la oss hjelpe deg å finne benken  

som passer best for deg!

 Gymna Stability Profile (GSP) garanterer dynamisk  

stabilitet 

 Solid understell 

 God arbeidsstilling med mindre belastning for terapeuten 

 Låsepedalene er lett tilgjengelig så benken skal være  

enkel å manøvrere 

 Alle Luxeutgaver har integrert varme i putene 
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Osteoflex
Osteoflex er Gymnas toppmodell, som forener topp  

kvalitet og muligheten for best prestasjon. 

 Sideklaffene er spesielt tilpasset terapeuter som jobber 

mye med  manuelle behandlingsteknikker. 

 Sideklaffene gjør at du kommer nærmere pasienten, 

hvilket gir god  

arbeidsergonomi og sikrere behandlinger. 

 Den midterste platedelen er justerbar. 
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Sammendrag av artikkelen «Patient-reported 
quality of care for osteoarthritis: Development 
and testing of the OsteoArthritis Quality 
Indicator Questionnaire». 

Skrevet av Nina Østerås, fysioterapeut, MSc., 
Ph.d., Postdoktor ved Diakonhjemmet Sykehus 
og Institutt for helse og samfunn (FYSIO-
PRIM), Universitetet i Oslo.

INTRODUKSJON: Det er utarbeidet flere 

internasjonale kunnskapsbaserte retnings-

linjer og anbefalinger for behandling av per-

soner med artrose. Til tross for ulike forsøk 

på å spre og implementere disse i klinisk 

praksis, har studier vist at retningslinjene 

og anbefalingene i liten grad etterfølges. Det 

finnes et lite utvalg internasjonale kvalitets-

indikatorer som kan benyttes til å undersøke 

og monitorere kvaliteten på artrosebehand-

lingen som gis, men ingen har tidligere un-

dersøkt dette fra et pasientperspektiv.

Formålet med denne studien var å utvikle 

og teste et nytt spørreskjema for å undersøke 

pasientrapportert kvalitet av behandling ved 

artrose.

METODE:
Fase 1: Utviklingen av spørreskjemaet: 

Utviklingsfasen startet med et litteratursøk 

i fire elektroniske databaser for å identifisere 

kvalitetsindikatorer for artrosebehandling 

publisert mellom år 2000 og 2010. Indika-

torene ble reformulert til spørsmål av en 

gruppe forskere med erfaring innen revma-

tologisk behandling og utvikling av spørre-

skjema. Spørreskjemaet ble pilottestet ved 

intervjuer av 13 personer med artrose.

Fase 2: Datainnsamling, testing av relia-

bilitet og validitet: Deltakerne ble rekruttert 

fra studien «Muskel- og skjelettplager i Ul-

lensaker» og bestod av innbyggere i Ullensa-

ker kommune i alderen 40-79 år som hadde 

selvrapportert artrose i hånd, hofte, og/eller 

kne. Spørreskjemaene ble besvart hjemme 

før deltakerne møtte til en grundig klinisk 

undersøkelse ved Diakonhjemmet Sykehus.

Test-retest og validitet: Nitti-ni av delta-

kerne ble bedt om å besvare kvalitetsindika-

tor-spørreskjemaet igjen etter to uker for å 

undersøke test-retest reliabilitet (pålitelig-

het). Innholdsvaliditeten (gyldigheten) av 

spørreskjemaet ble vurdert av to pasientre-

presentanter og av to ekspertgrupper (hel-

sepersonell og forskere ved Diakonhjemmet 

Sykehus, og en multidisiplinær artrosesfors-

kningsgruppe). Det ble formulert ti hypote-

ser for å undersøke begrepsvaliditet. 

Statistiske analyser: Test-retest reliabilitet 

ble analysert med Cohen’s kappa og prosent 

eksakt enighet. Statistisk signifikans for de 

predefinerte hypotesene ble undersøkt ved 

hjelp av Student t-test, Fisher’s exact test 

og linjære regresjonsanalyser. Oppfyllelses-

ratene (oppfyllelse av kvalitetsindikatoren) 

ble beregnet for hver indikator separat ved 

å dele antallet som svarte ja (teller) på antal-

let som svarte ja eller nei (nevner). Separate 

oppfyllelsesrater for farmakologisk versus 

ikke-farmakologisk behandling ble også be-

regnet.

RESULTATER:
Fase 1: Utviklingen av spørreskjemaet: 

Spørreskjemaet inneholder 17 spørsmål 

som omhandler informasjon om artro-

sesykdommen, behandlingsalternativer, 

mestring, livsstilsendringer, fysisk aktivitet, 

vektreduksjon, funksjonsvurderinger, smer-

tevurdering, farmakologisk behandling og 

henvisning til vurdering av ortoped. Svaral-

ternativene er Ja, Nei og Husker ikke/«Ikke 

relevant» (Figur 1).

Fase 2: Datainnsamling, testing av relia-

bilitet og validitet: Skjemaet viste akseptabel 

gyldighet og pålitelighet blant personer med 

artrose i hånd, hofte og/eller kne (n=359). 

Det var store variasjoner i oppfyllelsesraten 

for de ulike indikatorene. I gjennomsnitt 

svarte 31% (spredning: 5–49%) at en kva-

litetsindikator var oppfylt. Det var lavere 

oppfyllelsesrater på indikatorer for ikke-far-

makologisk behandling (20%, interkvartil 

spredning 0–45%) sammenlignet med far-

makologisk behandling (33%, interkvartil 

spredning 17–62%).

KONKLUSJON: Spørreskjemaet var raskt 

å fylle ut og akseptabelt for personer med 

artrose. Det kan dermed være egnet til bruk 

i befolkningsundersøkelser og i klinisk ar-

beid. De lave oppfyllelsesratene på kvalitets-

indikatorene i denne studien indikerer at det 

er et forbedringspotensiale når det gjelder 

behandling ved artrose.

Referanse:
Osterås N, Garratt A, Grotle M, Natvig B, Kjeken I, Kvien TK, 
Hagen KB. Patient-reported quality of care for osteoarthri-
tis: Development and testing of the OsteoArthritis Quality 
Indicator Questionnaire. Arthritis Care Res (Hoboken) 2013 
Jul;65(7):1043–51 doi: 10.1002/acr.21976.

Pasientrapportert kvalitet av artrosebehandling: 
utvikling og testing av «OsteoArthritis Quality 
Indicator Questionnaire»

UTDRAG AV SKJEMA Skjemaet var raskt å fylle ut 
og akseptabelt for personer med artrose.
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Abstract

 Background: The active straight leg raise (ASLR) test has been proposed as a clinical 

test for the assessment of pelvic girdle pain (PGP). Little is known about the activation of 

the pelvic floor muscles (PFM) during ASLR. The main aim of this study was to examine 

the automatic PFM contraction during ASLR. Specific aims were to compare automatic 

contraction to rest and to voluntary contraction, to compare PFM contraction during ASLR 

with and without compression and to examine whether there were any differences in PFM 

contraction between women with and without clinically diagnosed PGP during ASLR. 

  Methods: Forty-nine pairs of women participated in a cross-sectional study with indivi-

dual, one-to-one matched cases and controls. PFM was assessed by reliable and valid 3D 

ultrasound at rest, during voluntary and automatic contraction. 

  Results: Test-retest data for the levator hiatus during ASLR showed good repeatability. 

Significantly automatic PFM contractions occurred when ASLR tests were performed. The-

re was a strong positive correlation between voluntary and automatic PFM contractions. 

Manual compression reduced the automatic PFM contraction during ASLR by 62e66%. 

There were no significant differences between cases and controls in reduction of levator 

hiatus or muscle length from rest to automatic contractions during ASLR. Interestingly, a 

significantly smaller levator hiatus was found in women with PGP than in controls, at rest, 

during an automatic contraction with ASLR and during voluntary contraction.  

 Conclusion: A significant automatic PFM contraction occurred during ASLR, both in cases 

and in controls. Women with PGP had a significantly smaller levator hiatus than controls.’

Keywords: Pelvic girdle pain, Pelvic floor muscle function, Active straight leg raise, 3D 

ultrasound
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Denne vitenskapelige artikkelen er en 

dobbeltpublikasjon, etter godkjenning fra 

Elsevier, og ble først publisert i Manual The-

rapy: Stuge B, et al., The automatic pelvic floor 

muscle response to the active straight leg 

raise in cases with pelvic girdle pain and mat-

ched controls, Manual Therapy (2013), http://

dx.doi.org/10.1016/j.math.2012.12.004

Introduction
The etiology of pelvic girdle pain (PGP) is 

uncertain, but one aspect discussed is in-

sufficient motor control giving rise to pain 

from impaired load transfer through the 

pelvic girdle (Beales et al., 2009a). An impai-

red load transfer, during activities in which 

loads have to be transferred between the 

trunk and the legs, may result in overload of 

the ligaments of the pelvis and hence have 

an influence on PGP (Snijders et al., 1993; 

Eichenseer et al., 2011). Attention has been 

paid to motor control of local muscles, such 

as the transverse abdominals (Richardson et 

al., 2002; Stuge et al., 2006). Also the pelvic 

floor muscles (PFM) are considered as an 

important part of the local muscle system. 

The PFM are stated to add stiffness to the 

pelvic ring by force closure, and impairment 

of force closure may hamper load transfer 

through the lumbo-pelvic region (Snijders 

et al., 1993; Pool-Goudzwaard et al., 2004). 

Clinically, load transfer through the pelvis 

can be assessed by the active straight leg 

raise (ASLR) test (Mens et al., 1999).

Reliability, validity and responsiveness of 

the ASLR test have been demonstrated in se-

veral studies (Mens et al., 2001, 2002, 2010). 

The ASLR test has also been found to be a 

predictor of both pain and disability in wo-

The automatic pelvic floor muscle response 
to the active straight leg raise in cases with 
pelvic girdle pain and matched controls

fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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men reporting PGP postpartum (Vollestad 

and Stuge, 2009). In PGP the ASLR test is 

assumed to be positive as a result of insuf-

ficient load transfer because of loss of stabi-

lity of the pelvic ring. Based on a correlation 

between impaired ASLR and an increase in 

mobility of the symphysis pubis, ASLR has 

been associated with mobility of the pelvic 

joints (Mens et al., 1999). Impaired ASLR 

might further be result of dysfunction of 

muscles such as the PFM.

There is scant knowledge about the au-

tomatic PFM function. The PFM are sup-

posed to react automatically to increase in 

intraabdominal pressure by increasing its 

resting state activity and thereby shorten its 

muscle length and narrow the levator hia-

tus (Bo and Stien, 1994; Neumann and Gill, 

2002). The levator hiatus is the area borde-

red by the inner part of the PFM, symphysis 

and bony structures (os rami). Previously 

it is found that women with stress urinary 

incontinence have larger levator hiatus area 

than women with no pelvic floor dysfuncti-

on (Delancey et al., 2008), and women with 

pelvic organ prolapse have the largest hiatal 

area, measured at rest (Hoyte et al., 2001). 

As far as we know, the automatic contrac-

tion of the PFM has not previously been ve-

rified by imaging. Only limited knowledge 

concerning the function of the PFM during 

ASLR exists, and few studies have assessed 

the ability of the PFM to resist depression 

during functional maneuvers that generate 

intraabdominal pressure with reliable and 

valid measures. Unusual motor control pat-

terns with increased intra-abdominal pres-

sure, increased activity of the abdominals 

and depression of the pelvic floor have been 

reported in subjects with PGP (O’Sullivan et 

al., 2002; Beales et al., 2009a). Manual com-

pression however, normalized these motor 

patterns (O’Sullivan et al., 2002).

In a recent study, we did not find any 

impaired voluntary PFM function, based 

on palpation, manometry and three-di-

mensional (3D) ultrasound among women 

with PGP postpartum (Stuge et al., 2012). 

Importantly, only voluntary contractions 

and not automatic responses of the PFM to 

a functional activity were examined. As vo-

luntary muscle contraction is not a sensitive 

measure of automatic PFM function, the 

main aim of this study was to examine the 

automatic PFM contraction (PFMC) during 

ASLR. Specific aims were to compare auto-

matic PFMC to rest, to compare voluntary 

and automatic PFMC during ASLR with 

and without compression and to examine 

whether there were any differences in PFMC 

between women with and without clinically 

diagnosed PGP during ASLR.

Methods
Design
This was a cross-sectional study using indi-

vidual, one-to-one matched cases and con-

trols. Each woman was matched by age (±5 

years), number of vaginal deliveries and the 

age of her children (±5 years for those more 

than 1 year and ±1 month for those less than 

1 year). All the subjects gave written infor-

med consent and the Regional Committee 

for Medical Research Ethics approved the 

study.

Participants and procedure
Forty-nine pairs of women were consecu-

tively recruited by physiotherapists and by 

websites and included according to specific 

inclusion and exclusion criteria (Stuge et al., 

2012). The inclusion criteria were: PGP lo-

cated distal or lateral to the L5-S1 area in the 

buttocks or in the symphysis with pain on-

set during pregnancy or within three weeks 

after delivery. Fulfillment of the diagnostic 

criteria was based on the following tests: 

Posterior Pelvic Pain Provocation (P4) test; 

ASLR test; pain provocation of long dor-

sal sacroiliac ligament; pain provocation of 

the symphysis (Vleeming et al., 2008). The 

P4 test or the ASLR test (score of at least 

3), and at least one of the other tests had to 

be positive. The ASLR was scored on a six-

point scale from 0 (not difficult at all) to 5 

(impossible) and the scores from both sides 

were added to a sum score, 0-10 (Mens et 

al., 2001). The control subjects were women 

without PGP and the exclusion criteria for 

both groups were: less than 6 months since 

delivery, radiating back pain and previous 

pelvic floor surgery.

Before the examination the women 

completed a questionnaire asking for 

background information (Stuge et al., 

2012). Ultrasound assessments were 

performed by an experienced physical 

therapist (X), blinded to group alloca-

tion and the background data. The ASLR 

test was performed in a supine position with 

straight legs after the instruction: «try to 

raise your legs, one after the other, above the 

couch for 20 cm without bending the knee». 

Additionally, a random subgroup of 22 ca-

ses and controls was assessed when manual 

compression through the iliac bones was 

performed during the ASLR.

Ultrasound measurements
All the women emptied their bladders be-

fore examination. A GE Voluson E8 ul-

trasound system (GE Healthcare, Oslo/Nor-

way) with a 3D/4D ultrasound transducer 

(4-8 MHz, real time abdomen (RAB) 4-8 l/

obstetric) was used. The probe was covered 

with a condom and placed on the perineum 

in the sagittal plane. The field of view angle 

The prime movers of ASLR appear to be the mm. 
iliacus, rectus femoris and adductor longus.

THE ASLR TEST was performed with the women in supine with straight legs and feet about 20 cm apart. 
The women lifted each leg separately about 20cm above the bench and was asked to score the difficulty 
on a six-point scale from 0 (not difficult to lift) to 5 (impossible to lift). The scores from both sides were 
added (range 0-10). Illustrasjon gjengitt med tillatelse fra Tidsskrift for Den norske legeforening og 
illustratør Anne Langdalen. Publisert første gang Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2141-5. 
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was set to its maximum 90 X 85 degrees. The 

depth was 6.5 cm, and the focus to 3.5 cm 

to optimize the clarity of the PFM. Adjust-

ments were made to the focus and bright-

ness to obtain the best possible pictures. The 

ultrasound procedure followed the recom-

mendations of Dietz (2004). The PFM were 

first measured at rest, then by voluntary con-

traction and finally during the ASLR. In 18 

of the participants the ultrasound examina-

tion was repeated immediately after the first 

examination for use in test-retest analyses.

3D ultrasound allows multiplanar ima-

ging and has been found to measure func-

tional aspects of PFMC, such as squeeze 

and lift reliably (Dietz, 2004). The inter- and 

intra-tester reliability, both within one as-

sessment and between assessments, shows 

good results for size of levator hiatus and 

muscle length at rest and during contrac-

tion (Dietz et al., 2005; Braekken et al., 2008, 

2009; Stuge et al., 2012). The levator hiatus 

measurement has been found valid against 

magnetic resonance imaging (MRI) measu-

rement (Majida et al., 2010).

In all skeletal muscles a concentric con-

traction leads to reduced muscle length. 

Only in an isometric contraction the bony 

parts is fixed and the length of the muscle 

is unchanged. We know from ultrasound 

and MRI imaging that during a PFMC the 

os coccygeus moves and the PFM reduces its 

length (Bo et al., 2001; Dietz, 2004; Majida et 

al., 2009). Hence, during a voluntary PFMC 

the muscle length shortens. The length of 

the pubovisceral muscle is visible on ul-

trasound and MRI and its muscle length 

reduction can be measured directly in mil-

limeters (difference in muscle length at rest 

minus length at contraction) or as reduction 

of levator hiatus area. The ultrasound ima-

ges were analyzed offline (4D View v 10.0; 

GE Healthcare, Oslo/Norway) by one in-

vestigator (X), blinded to group allocation 

and background data. The levator hiatus 

was defined as the area bordered by the pu-

bovisceral muscle (inner part of the PFM), 

symphysis and inferior pubic ramus in the 

axial plane. Pubovisceral muscle length was 

defined as the inner border of the muscle 

sling, calculated as the circumference of the 

levator hiatus minus the length of the right 

and left inferior pubic ramus. Both measu-

rements were analyzed in the axial plane of 

minimal hiatal dimensions in the rendered 

volume (Braekken et al., 2010). The refe-

rence line used was the inferior-posterior 

margin of the symphysis and the posterior 

point of the muscle, called the levator plate. 

In this plane the levator hiatus has its mini-

mal size. The PFM are hypo-echogenic and 

easily visualized as it surrounds the levator 

hiatus. To detect the bony borders of the 

symphysis, structures were observed closely 

during a voluntary PFMC. Connective, cli-

toral and adipose tissue moves during the 

maneuver, while the bone remains immo-

bile. For every maneuver (rest, contraction 

and ASLR) we needed to rotate all three pla-

nes (sagittal, frontal and axial) to ensure that 

we found the right reference points and to 

ensure that the levator hiatus was measured 

in the plane of minimal dimensions. At rest 

this plane has another angle than during a 

contraction. It is therefore necessary to tilt 

the axial plane, when going from assessment 

at rest to assessment during maximum con-

traction. During ASLR the pelvis may ro-

tate. If the pelvis rotates the pelvic floor also 

rotates. To be sure that we still measure in 

the axial plane of minimal dimensions, we 

always had to additionally tilt the axial plane 

around a sagittal axis. As the muscle is not a 

flat structure, but slightly wrapped, the ren-

dered volume was used (Dietz et al., 2011). 

The axial plane of minimal hiatal dimension 

is independent of the position of the probe.

All adjustments in order to find the cor-

rect measurement plane were independent 

of the position of the ultrasound head. Ho-

wever, it is important that the actual mus-

cle is captured. The ultrasound images were 

thereby previewed and excluded from analy-

ses unless the complete inner border of the 

levator ani muscle was visible.

Statistical analyses
The results are given as frequencies and per-

centages for categorical data and means with 

95% confidence intervals (CI) for continu-

ous data. Differences between groups in ba-

seline categorical data were analyzed by chi-

square tests. Continuous data were checked 

for normality by Kolmogorov-Smirnov and 

Shapiro-Wilk tests. Between-group compa-

risons were tested with Student’s tests, Wil-

coxon Signed Rank Tests and Mann-Whit-

ney tests. Correlation between variables was 

investigated using Pearson product-moment 

correlation coefficients. -values of less than 

0.05 were considered statistically significant. 

The power calculation was based on the nar-

rowing of the levator hiatus during contrac-

tions measured by ultrasound (Braekken et 

al., 2009).We assumed that 25% less reducti-

on of the hiatal area from rest to contraction 

was clinically important in the present study 

(Braekken et al., 2008). With 80% power and 

for a 5% significance level, 47 women should 

be included in each group. To allow for pos-

sible missing data, we included 49 women in 

each group. Test-retest intra-tester reliability 

was analyzed using intra-class correlation 

coefficient (ICC, repeated measures) with 

95% confidence interval (CI). The strength 

of ICCs in the present study was interpreted 

as: poor (<0.2); fair (0.21-0.40); moderate 

(0.41-0.60); good (0.61-0.80) and excellent 

(0.81-1.0) (Pittenger, 2003). Statistical ana-

lyses were carried out in SPSS version 18.

Results
The demographics are presented in Table 1. 

The cases reported duration of PGP for 3.4 

± 3.0 years, a Pelvic Girdle Questionnaire 

(Stuge et al., 2011) score of 51.4 ± 21.1 and 

ASLR score of 5.3 ± 1.9, also reported in 

Stuge et al. (2012). The ASLR scores were re-

duced by compression; from 2.6 ± 1.1 to 1.8 

± 1.2 right leg and from 2.7 ± 1.2 to 1.9 ± 1.4 

left leg. All, except one woman in the control 

group, were able to constrict the levator hia-

tus during a voluntary PFMC.

ASLR versus rest
Except for one case and one control, all the 

women automatically constricted the leva-

tor hiatus during ASLR. The area of levator 

hiatus at rest was 13.0 ± 2.8 cm2. The mean 

reduction in the area of levator hiatus from 

rest to leg lift was 2.3 cm2 (95%CI 2.0-2.5, 

¼ 97, < 0.001). The mean reduction in mus-

cle length from rest to leg lift was 14.2 mm 

(95%CI 12.9-15.5, ¼ 97, < 0.001).

ASLR versus voluntary contraction
There was a significantly larger reduction of 

the muscle length during ASLR than during 

voluntary PFMC (right ASLR: 14.1 ± 6.9 

mm vs PFMC 13.3 ± 6.1 mm, ¼ 0.002, ¼ 

97, left ASLR: 14.4 ± 6.5mmvs PFMC 13.4 ± 

6.2, ¼ 0.031, ¼ 94). A tendency to stronger 

automatic contraction during ASLR com-

pared to voluntary PFMC was found, mea-

sured as the reduction of the levator hiatus 

area (right side: 2.2 ±1.2 cm2 versus 2.1 ±1.1 

cm2, ¼ 0.074, ¼ 97; left side: 2.3 ± 1.2 cm2 

versus 2.2 ± 1.1 cm2, ¼ 0.071, ¼ 95). There 

was a strong positive correlation between 

the voluntary and automatic PFMC during 

ASLR testing, when lifting the right leg (¼ 
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0.90, < 0.001, ¼ 97) and the left leg (¼ 0.82, 

< 0.001, ¼ 95) (Fig. 1).

ASLR with and without compression
The PFM were less contracted during ASLR 

with compression compared to ASLR wit-

hout compression (< 0.001, Table 2). The 

size of the levator hiatus increased with 

compression by 1.6 cm2 (95%CI 1.2-2.1) on 

the right side and 1.9 cm2 (95%CI 1.3-2.4) 

on the left side. None of the women reduced 

the size of the levator hiatus during ASLR 

with compression.

ASLR measurements between 
PGP cases and controls
The area of levator hiatus was significantly 

smaller during ASLR in women with PGP 

compared to the control group (Table 3). 

However, the reduction in levator hiatus 

area from rest to ASLR was not significant 

between groups. PFM length did not differ 

significantly between groups during ASLR, 

neither did the differences in muscle length 

from rest to automatic contraction. Further-

more, there were no statistically significant 

differences between the cases and controls 

concerning the relationship between vo-

luntary versus automatic contraction of the 

PFM. This was shown when analyzing both 

the area of the levator hiatus and the muscle 

length (Table 3). Eg. cases had an automatic 

reduction of 17.7% of the levator hiatus area 

during left ASLR and a voluntary contrac-

tion of 18.2%, while the control group had a 

reduction of 16.9% versus 16.0% reduction 

for automatic versus voluntary contraction.

Reliability
Test-retest data for the levator hiatus during 

ASLR showed very good repeatability for 

both legs (Table 4).

Discussion
In this study we found significant automatic 

PFMC when performing ASLR tests. There 

was a strong positive correlation between 

voluntary and automatic PFMCs. Manual 

compression reduced the automatic PFMC 

during ASLR by 62-66%. There were no 

significant differences between cases and 

controls in the reduction of levator hiatus 

or muscle length from rest to automatic 

contraction during ASLR. However, a signi-

ficantly smaller levator hiatus was found in 

women with PGP than in controls. This was 

true at rest, during voluntary contractions 

and during automatic contraction in ASLR 

tests.

Automatic PFMC in ASLR tests
The ASLR is a complex movement involving 

several muscles. The prime movers of ASLR 

appear to be the mm. iliacus, rectus femo-

ris and adductor longus (Hu et al., 2010). 

During the leg raise the contralateral ham-

strings (Beales et al., 2009a) and the ipsila-

teral iliacus, rectus femoris, adductor longus 

and psoas are active, and the psoas is found 

to be active contralaterally as well (Hu et al., 

2011). The psoas may be bilaterally recruited 

Cases Controls P value
Age years, mean ± SD 34.9 ± 4.8 35.0 ± 4.8 0.795 

Parity, mean ± SD   1.8 ± 0.8   1.7 ± 0.8 0.535

Body Mass Index, mean ± SD 26.1 ± 4.4 23.1 ± 3.0 0.000

Urinary incontinence
     Monthly or more often episodes of urine leakages, n (%)
     Incontinence Short Form Questionnaire, mean ± SD

   31 ± 63.1
  3.8 ± 3.7

  27 ± 55.1
 3.0 ± 3.3

0.411
0.289

Pelvic organ prolapse, n (%)    15 ± 30.6     8 ± 16.3 0.095

Manometry measurements of the pelvic floor muscles, 
mean ± SD
     Muscle strength (cmH2O)
     Muscle endurance (cmH2O/sec)
     Vaginal resting pressure (cmH2O)

  35.3 ± 19.0
281.1 ± 164.8
  38.0 ± 12.1

  31.7 ± 18.6
245.0 ± 164.4
  33.9 ± 10.4

0.360
0.283
0.074

TABLE 1 Demographics of cases with pelvic girdle pain (n=49) and controls (n=49).

FIGURE 1 Reduction in levator hiatus area during voluntary versus automatic pelvic floor muscle  
contraction (active straight leg raise, mean value of right and left leg).

Active Straight Leg Raise Without 
compression
Mean ± SD

With 
compression
Mean ± SD

Difference
Mean 
(95%CI)

P value

Levator hiatus (cm2) right leg (n=22)  10.6 ±2.1 12.2 ± 2.2 1.6 (1.2-2.1) <0.001

Levator hiatus (cm2) left leg (n=20) 10.0 ± 1.7 11.9 ± 2.0 1.9 (1.3-2.4) <0.001

TABLE 2 Active Straight Leg Raise with and without compression.
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to stabilize the lumbar spine, probably in the 

frontal plane, thereby adding compressive 

forces, which are supposed to stiffen spinal 

joints (Gardner-Morse and Stokes, 2003). 

Beales et al. (2009b) reported greater activa-

tion of the oblique abdominals on the side 

of the ASLR, with minimal movement of the 

bladder. They found on average a downward 

movement of the PFM, however a lifting of 

the PFM was also observed. Our finding of 

an automatic contraction of the PFM during 

ASLR is not surprising, as there is evidence 

of co-contraction of abdominals and hip-

muscles during PFMCs (Bo et al., 2009).

Stronger PFMC during ASLR 
than by voluntary contraction
It is, however, more surprising that the PFM 

shortens more during ASLR tests than un-

der voluntary PFMC. This strong contracti-

on might be a reaction to increased intra-ab-

dominal pressure. The PFM work in synergy 

with abdominal muscles and are supposed to 

contract unconsciously during any increase 

in intra-abdominal pressure (Bo and Stien, 

1994; Neumann and Gill, 2002). The ASLR 

test is considered as a low force activity 

(Beales et al., 2010a), but the forces needed 

to lift the leg seemed to be large enough to 

activate the PFM automatically more than a 

maximum voluntary contraction did.

Compression reduced the PFMC 
during ASLR
The finding that manual compression signifi-

cantly reduced the PFMC during ASLR tests 

corresponds with previously reported redu-

ced pelvic floor descent during ASLR with 

compression (O’Sullivan et al., 2002; Beales 

et al., 2010b). Reduced activity of transverse 

and oblique abdominal muscles has been 

reported when wearing a pelvic belt during 

ASLR (Hu et al., 2010).Wearing a belt is 

found to significantly reduce mobility of the 

sacroiliac joint and simultaneously decrease 

ASLR scores (Mens et al., 2006b). Compres-

sion might reduce the need for muscle acti-

vity to stabilize the sacroiliac joints (Pel et 

al., 2008b). Even though compression often 

improves the ASLR scores, this is not always 

true (Mens et al., 1999), probably because 

patients with impaired ASLR do not all have 

the same symptoms (Mens et al., 2006a) and 

not all patients with PGP have impaired 

ASLR (Pool-Goudzwaard et al., 2005). Dif-

ferent patterns of motor control in response 

to pelvic compression during ASLR could 

reflect different mechanisms and underlying 

PGP disorders (Beales et al., 2010b). Pelvic 

compression might unload painful ligamen-

tous insertions (Pel et al., 2008b) but there is 

insufficient scientific evidence that wearing 

maternity support belts reduces PGP (Hu et 

al., 2010). This might be due to heterogenei-

ty of motor control patterns in patients with 

PGP (Beales et al., 2010b).

No differences between cases 
with PGP and controls
It has previously been reported that indivi-

duals with PGP employ motor control stra-

tegies that differ from those of healthy parti-

cipants during ASLR (O’Sullivan et al., 2002; 

de Groot et al., 2008; Beales et al., 2009a). 

We did not find any difference between 

women with PGP and the control group in 

automatic PFMC during ASLR. Our parti-

cipants were, however, able to contract the 

PFM voluntarily, in contrast to the subjects 

in the study by O’Sullivan et al. (2002). 

Pool-Goudzwaard et al. (2005) reported an 

increased activity of the PFM, especially in 

patients performing a negative ASLR, hy-

pothesizing that patients performing a ne-

gative ASLR are successful in compensating 

pelvic instability by increased activity of the 

PFM. In our study, both cases performing a 

positive and controls performing a negative 

ASLR showed increased activity of the PFM 

during ASLR.

Our finding that the significantly smal-

ler levator hiatus at rest in women with PGP 

compared to controls remained during ASLR 

is interesting. The PGP cases also voluntarily 

constricted the levator hiatus significantly 
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Cases Controls P value
Levator hiatus (cm2), mean ± SD
    Rest, *
    ASLR, right 
    ASLR, left
    Voluntary PFMC *

12.4 ± 2.7
10.3 ± 2.6
10.2 ± 2.5
10.3 ± 2.7

13.7 ± 2.8
11.4 ± 2.5
11.2 ± 2.5
11.5 ± 2.6

0.027 
0.036
0.042
0.026

Reduction in levator hiatus (cm2), mean ± SD
    Rest to ASLR, right *
    Rest to ASLR, left *
    Rest to voluntary PFMC *

  2.1 ± 1.1
  2.2 ± 1.1
  2.1 ± 1.0

  2.3 ± 1.2
  2.4 ± 1.3
  2.2 ± 1.2

0.533
0.498
0.863

Levator ani muscle length, mm, mean ± SD
     Rest*
    ASLR, right 
    ASLR, left
    Voluntary PFMC * 

86.5 ± 10.8
72.0 ± 10.5  
71.6 ± 10.3
72.4 ± 10.4

87.6 ± 9.6
74.2 ± 8.7
73.6 ± 9.0
75.2 ± 8.8

0.457 
0.096
0.207
0.065

Reduction in levator ani muscle length, mm, mean ± SD
    Rest to ASLR, right *
    Rest to ASLR, left *
    Rest to voluntary PFMC *

14.6 ± 7.3
14.8 ± 6.4
14.1 ± 6.1

13.6 ± 6.4
14.0 ± 6.6
12.5 ± 6.1 

0.286
0.295
0.101 

* Not normally distributed data
ASLR = Active Straight Leg Raise
PFMC = pelvic floor muscle contraction

TABLE 3 Differences between cases with pelvic girdle pain (n=49) and controls (n=49) regarding 
ultrasound measurements.

ICC (95%CI)
Active Straight Leg Raise, right leg
    Levator hiatus area     
    Levator hiatus anterior-posterior distance
    Levator hiatus area, compression     
    Levator hiatus anterior-posterior distance, compression

0.919 (0.801-0.916)
0.955 (0.885-0.983)
0.859 (0.670-0.945)
0.886 (0.726-0.955)

Active Straight Leg Raise, left leg
    Levator hiatus area (n=16)  
    Levator hiatus anterior-posterior distance (n=16)
    Levator hiatus area, compression     
    Levator hiatus anterior-posterior distance, compression

0.911 (0.770-0.968)
0.952 (0.873-0.983)
0.905 (0.798-0.963)
0.917 (0.797-0.968)

TABLE 4 Test-retest analyses of 3D perineal ultrasound measurements. Intraclass correlation coefficient 
(ICC) with 95% confidence interval (CI) (n=18).
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more than the controls did. So, in our study 

women with PGP did not suffer from lack 

of contraction of the PFM. Continuously 

elevated activity of the PFM was also repor-

ted in the study by Pool-Goudzwaard et al. 

(2005). This contradicts previous beliefs of 

an association between weak PFM and PGP 

(Pel et al., 2008a). These authors suggest that 

training of the PFM could relieve PGP by 

increasing sacroiliac joint compression. Our 

results do not support this, as no differen-

ce in automatic PFMC was found between 

PGP cases and controls. Actually, we could 

argue that the women with PGP, because of 

their smaller levator hiatus, had more ten-

sion in the PFM. Hence, using PFMCs as a 

strategy to reduce PGP seems questionable.

It has been proposed that altered motor 

control patterns may be a mechanism dri-

ving ongoing pain and disability (Beales et 

al., 2009a). Our cases had pain and impaired 

ASLR despite strong PFMC and shortened 

muscles. The pain could be related to increa-

sed muscle activity of the PFM. Previously 

an association between PGP and tenderness 

in deep PFM has been found (Fitzgerald and 

Mallinson, 2012). Another aspect might be 

pain related to ligamentous structures such 

as the long dorsal sacroiliac joint (Vleeming 

et al., 1996). Under PFMC the coccyx moves 

in a ventral and cranial direction (Bo et al., 

2001) and probably generates counter-nu-

tation in the sacroiliac joint (Pool-Goudz-

waard et al., 2004). The self-braced position 

of the sacroiliac joint is a nutation of the sa-

crum or posterior rotation of the ilium, and 

a counter-nutation of the sacrum, or ante-

rior rotation of the ilium, are thought to be 

a relatively less stable position for the sacroi-

liac joint (Vleeming et al.,1996). As counter-

nutation might lead to increased tension 

in the ligamentous structures (Snijders et 

al.,1993), sustained contraction of the PFM 

might be a non-optimal strategy. Simulated 

tension of the PFM has been shown to in-

crease sacroiliac joint stiffness, but the ten-

sion also resulted in a counter nutation of 

the sacroiliac joint (Pool-Goudzwaard et al., 

2004).

Hence, stiffening could be at the cost of 

position of the joint, leading to stress of li-

gaments and resulting in pain. Palsson and 

Graven-Nielsen (2012) recently showed 

that superficial structures were a potential 

pain source in PGP. As problems with ASLR 

might result from failed force closure, op-

timal force closure also has to be balanced 

with activity of ipsilateral hip flexion, con-

tralateral hip extension, abdominal wall 

muscles and contralateral transverse plane 

rotators of the pelvis (Hu et al., 2012). Ho-

wever, this has to be further studied.

Measurements
Different results from the various studies co-

uld be related to the use of unlike measure-

ments. Electromypgraphic (EMG) was used 

by Pool-Goudzwaard et al. (2005) whereas 

trans-abdominal ultrasound was used by 

O’Sullivan et al. (2002). The transperineal 

technique is preferable to the trans-abdomi-

nal as it provides a direct view of the PFM 

with a fixed reference point (pubic symphy-

sis) and it is not influenced by intra-abdo-

minal pressure (Whittaker et al., 2010). We 

found very good test-retest repeatability for 

transperineal ultrasound tests during ASLR. 

A limitation to our study, however, is lack of 

measurements of intra-abdominal pressure. 

Subjects with PGP have demonstrated a de-

crease in diaphragmatic motion, suggesting 

a bracing action of the diaphragm in con-

junction with increased intra-abdominal 

pressure (O’Sullivan et al., 2002; Beales et 

al., 2009a). An increased intra-abdominal 

pressure would also be expected in our cases 

as they had similar ASLR scores to a previ-

ous study in which compensation strategies 

were present (Stuge et al., 2006). Still, no de-

pression of the PFM was found in our study.

Conclusion
During ASLR tests a significantly automa-

tic PFMC occurred, and there was no sig-

nificant difference in contraction between 

women with and without PGP.Women with 

PGP had a significantly smaller levator hia-

tus than controls during voluntary and auto-

matic PFMC, as well as at rest.
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Sammendrag

 Bakgrunn: Aktiv strakt benløft (ASLR) har blitt foreslått som en klinisk test for vurdering 

av bekkenleddsmerter. Lite er kjent vedrørende aktivering av bekkenbunnsmuskulatur under 

ASLR. Hovedmålet med denne studien var å undersøke automatisk kontraksjon av bek-

kenbunnsmuskulaturen ved ASLR. Spesifikke mål var å sammenligne automatisk kontraksjon 

med hvile og ved viljestyrt kontraksjon, å sammenligne bekkenbunnskontraksjon under ASLR 

med og uten kompresjon og å undersøke om det var noen forskjell i bekkenbunnskontraksjon 

mellom kvinner med og uten klinisk diagnostisert bekkenleddsmerte ved ASLR.

Metode: Førti-ni par med kvinner deltok i en tverrsnittstudie med individuell en-til-en 

matchede kasus og kontroller. Bekkenbunnsmuskulaturen ble undersøkt med reliabel og valid 

3D ultralyd i hvile, under viljestyrt og automatisk kontraksjon.

Resultat: Test-retest data for levator hiatus ved ASLR viste god repeterbarhet. Signifikant 

automatisk bekkenbunnskontraksjon oppstod ved ASLR. Det var en sterk positiv korrelasjon 

mellom viljestyrt og automatisk bekkenbunnskontraksjon. Manuell kompresjon reduserte den 

automatiske bekkenbunnskontraksjonen ved ASLR med 62-66%. Det var ingen signifikante 

forskjeller mellom kasus og kontroller i reduksjon av levator hiatus eller muskellengde fra 

hvile til automatisk kontraksjon ved ASLR. Derimot ble det funnet en signifikant mindre 

levator hiatus, både ved hvile, ved automatisk kontraksjon og ved viljestyrt kontraksjon hos 

kvinner med bekkenleddsmerter i forhold til kontrollene.   

Konklusjon: En signifikant automatisk bekkenbunnskontraksjon oppstod ved ASLR, både 

hos kasus og kontroller. Kvinner med bekkenleddsmerter hadde en signifikant mindre levator 

hiatus enn kontrollene.

 

3-DELT «CLASSIC» BEHANDLINGSBENK
Med sin klassiske utforming, sentrallåsbare hjul og solide rammeverk 

www.steens-physical.no  

Norskprodusert og markedsledende 
i mer enn 30 år

«



FYSIOTERAPEUTEN  9/13     31

Sammendrag av artikkelen «Can supervised group exercises including 
ergonomic advice reduce the prevalence and severity of low back pain 
and pelvic girdle pain in pregnancy?  A randomized controlled trial».

Skrevet av Marit Horst Eggen, fysioterapeut, Triangelen Fysioterapi 
og Treningssenter, Elverum. 

METODE: I et randomisert kon-

trollert forsøk fordelte vi 257 friske 

gravide til henholdsvis trenings-

gruppe (n=128) og kontrollgruppe 

(n=129) før svangerskapsuke 20. 

Kvinnene i treningsgruppen trente 

én gang ukentlig fra svangerskaps-

uke 16 til uke 36 og fikk ergono-

misk rådgivning og informasjon 

om hjemmetrening.

Treningen var ledet av fysio-

terapeut og hadde hovedvekt på 

stabilitet i rygg og bekken, og mo-

torisk kontroll. Kontrollgruppen 

fikk ordinær oppfølging av jord-

mor.

Hovedutfallsmål: Antall gravide 

som rapporterte om smerte i bek-

ken og korsrygg. 

Sekundærutfallsmål: Smertein-

tensitet morgen/kveld og rygg/

bekkenspesifikk funksjon. Måletidspunkter var svangerskapsuke 24, 

28, 32 og 36. 

RESULTATER: Det var ingen sikker effekt av trening for forekom-

sten av bekken- og korsryggsmerte for hele intervensjonsperioden.  

Det var en reduksjon i forekomst av korsryggsmerte i treningsgrup-

pen, men den var statistisk signifikant kun i svangerskapsuke 32.  

Det var heller ingen sikker forskjell mellom gruppene med henblikk 

på sekundærutfallsmålene, men vi fant en trend i retning av bedre 

rygg/bekkenfunksjon og redusert morgensmerte for treningsgrup-

pen som var særlig tydelig i uke 32. Det ble ikke rapportert negative 

effekter av treningen.

KONKLUSJON: Studien tyder på at veiledet gruppetrening i svan-

gerskapet ikke kan forebygge bekken- og korsryggsmerte. Dette ute-

lukker ikke at gruppetrening kan ha effekt for gravide med allerede 

oppståtte korsryggsmerter og for gravide som har opplevd bekken-

plager tidligere. En studie med fokus på dette vil kunne være nyttig 

for fremtiden.

Referanse:
Eggen MH, Stuge B, Mowinckel P, Jensen KS ,Hagen KB. Can supervised group exercises including 
ergonomic advice reduce the prevalence and severity of low back pain and pelvic girdle pain in 
pregnancy?  A randomized controlled trial.  Phys Ther. 2012 Jun;92(6):781-90.

Veiledet gruppetrening for friske gravide 
en gang pr uke har begrenset effekt for 
å redusere forekomsten av bekken- og 
korsryggsmerter i svangerskapet
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FAG SAMMENDRAG

Sammendrag av artikkelen «Functional outco-
mes following a non-operative treatment al-
gorithm for anterior cruciate ligament injuries 
in skeletally immature children 12 years and 
younger. A prospective cohort with 2 years 
follow-up» (1).

Skrevet av Håvard Moksnes, PhD, Spesialist 
idrettsfysioterapi Norges idrettshøgskole, sek-
sjon for idrettsmedisin, og Nimi. 

BAKGRUNN: Systematiske oversiktsartikler 

har vist at den metodologiske kvaliteten for 

publikasjoner omhandlende behandling av 

fremre korsbåndskader hos barn er lav (2, 

3). Det foreligger ingen prospektive studier 

som har evaluert knefunksjon med funksjo-

nelle tester etter gjennomføring av en ikke-

operativ behandlingsalgoritme.

Hensikten med denne studien var å rap-

portere endringer i knefunksjon og aktivi-

tetsnivå hos barn med gjenværende skje-

lettvekst som har fulgt en ikke-operativ 

behandlingsalgoritme i minimum to år etter 

fremre korsbåndsruptur. Studien var de-

signet som en prospektiv kohort der barna 

fulgte en strukturert plan for aktiv rehabi-

litering (4).

MATERIALE OG METODE: Førtiseks barn 

med gjenværende skjelettvekst i alderen 12 

år eller yngre ble evaluert ved baseline og 

påfølgende årlige undersøkelser ved bruk 

av selvrapporterte utfallsmål, isokinetiske 

styrketester, fire hinketester og klinisk un-

dersøkelse over en periode på minimum 

to år. Barnas deltagelse i fysisk aktivitet ble 

monitorert månedlig med et web-basert 

spørreskjema, samt at barnets selvutnevnte 

hovedaktivitet ble registert ved de årlige un-

dersøkelsene.

RESULTATER: Trettiseks (78%) av barna 

fullførte oppfølgingsperioden uten rekon-

struksjon av fremre korsbånd. Statistisk 

signifikante endringer, med usikker klinisk 

relevans, ble observert for selvrapporterte 

utfallsmål og hinketester. Det var konsisten-

te funn med symetriske resultater som viste 

mindre enn 10% sideforskjell for isokine-

tisk kraftutvikling og hinketester gjennom 

oppfølgingsperioden, samt at isokinetisk 

kraftutvikling økte signifikant i det affiserte 

benet fra baseline til to års oppfølging. Nitti-

en prosent av barna opprettholdt deltagelse i 

vridningsidrett og/eller gymtimer på skolen, 

samtidig som 38% av de ikke-opererte barna 

endret sitt aktivitetsnivå fra en nivå 1 aktivi-

tet til en nivå 2 aktivitet.

KONKLUSJON: En ikke-operativ behand-

lingsalgoritme ser ut til å være adekvat for 

barn med gjenværende skjelettvekst etter 

fremre korsbåndskade, men redusert delta-

gelse i vridningsaktiviteter ser ut til å være 

nødvendig for noen barn. Langtidsoppføl-

ging av de inkluderte barna er nødvendig 

før eventuell utvikling av degenerative ledd-

forandringer kan avdekkes.

Referanser:
1. Moksnes H, Engebretsen L, Eitzen I, Risberg MA. Functional 
outcomes following a non-operative treatment algorithm for 
anterior cruciate ligament injuries in skeletally immature chil-
dren 12 years and younger. A prospective cohort with 2 years 
follow-up. Br J Sports Med 2013 May;47(8):488-494.
2. Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. The Current 
Evidence for Treatment of ACL Injuries in Children Is Low: 
A Systematic Review. J Bone Joint Surg Am 2012 June 
20;94(12):1112-1119.
3. Mohtadi N, Grant J. Managing anterior cruciate ligament 
deficiency in the skeletally immature individual: a systematic 
review of the literature. Clin J Sport Med 2006 Novem-
ber;16(6):457-464.
4. Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Management of 
anterior cruciate ligament injuries in skeletally immature indivi-
duals. J Orthop Sports Phys Ther 2012;42(3):172-183.

Knefunksjon hos barn med fremre korsbåndskade 
etter gjennomføring av en ikke-operativ 
behandlingsalgoritme

Sammendrag av artikkelen «Is activation of transversus abdominis 
and obliquus internus abdominis associated with long-term changes 
in chronic low back pain? A prospective study with 1-year follow-up».

Skrevet av Monica Unsgaard Tøndel, fysioterapeut Trondheim 
kommune/Leangen fysioterapi, postdoktor ved institutt for sam-
funnsmedisin, det medisinske fakultet, NTNU.

BAKGRUNN OG FORMÅL: Tidligere studier på små utvalg har anty-

det at aktivering og kontroll av dype magemuskler er redusert hos 

personer med langvarige korsryggssmerter. Formålet med denne 

studien var å undersøke om bedring av abdominal muskelaktive-

ring var assosiert med reduksjon av kronisk korsryggssmerte i et 

større utvalg hentet fra en randomisert kontrollert studie.

METODE: Aktivering av transversus abdominis og obliquus in-

ternus abdominis ble målt under øvelsen abdominal drawing-in 

manuevre ved hjelp av B-mode ultralyd. Endring i muskeltykkelse 

(kontraksjonstykkelsesratio) og glidning av den mediale muskel-

seneovergangen ble registrert. Forberedende aktivering av dyp ma-

gemuskulatur i påvente av rask armfleksjon ble målt med M-mode 

ultralyd. Intensitet av korsryggssmerte ble registrert før og etter 

Er aktivering av transversus abdominis og obliquus internus abdo-
minis assosiert med langsiktige endringer i kronisk korsryggsmerte? 
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Sammendrag av artikkelen «Prevalence and 
Incidence of New Meniscus and Cartilage 
Injuries After a Nonoperative Treatment 
Algorithm for ACL Tears in Skeletally Immature 
Children: A Prospective MRI Study» (1).

Skrevet av Håvard Moksnes, PhD, Spesialist 
idrettsfysioterapi Norges idrettshøgskole, sek-
sjon for idrettsmedisin, og Nimi.

BAKGRUNN: Det er etablert konsensus om 

at voksne individer innehar økt risiko for 

utvikling av kneleddsartrose som følge av 

samtidige eller sekundære skader av menisk 

eller leddbrusk etter en fremre korsbånds-

ruptur. Rekonstruksjon av fremre korsbånd 

blir ofte anbefalt som behandling for barn 

med fremre korsbåndsruptur for å redusere 

risikoen for nye intraartikulære skader (2, 

3). Samtidig er forekomsten av nye skader 

ved et ikke-operativt behandlingsforløp et-

ter fremre korsbåndskade hos barn med 

gjenværende skjelettvekst ukjent.

Hensikten med studien var å gjøre en 

prospektiv undersøkelse for å avdekke nye 

skader til menisker og leddbrusk hos barn 

gjennom et ikke-operativt behandlingsfor-

løp ved bruk av bilateral høysignal 3.0Tesla 

MR bilder.

MATERIALE OG METODE: Førti barn 

(41 knær) med fremre korsbåndskade og 

gjenværende skjelettvekst fulgte et etablert 

ikke-operativt behandlingsforløp og ble un-

dersøkt med bilateral 3.0Tesla MR ved to 

tidspunkt (MR1 og MR2). De intraartiku-

lære strukturene ble analysert av to uavhen-

gige MR radiologer og beskrevet i henhold til 

tidligere publiserte retningslinjer (4, 5). Del-

tagelse i fysisk aktivitet ble monitorert ved 

bruk av et månedlig web-basert spørreskje-

ma. Deskriptiv statistikk og frekvenser ble 

ekstrahert fra registreringsskjema og sam-

menlignet ved bruk av Fisher’s Exact test.

RESULTATER: Fjorten jenter (35%) og 26 

gutter (65%) med gjennomsnittsalder 11.0 ± 

1.4 år på skadetidspunktet ble inkludert. Tid 

fra skade til siste oppfølgingspunkt var 3.8 ± 

1.3 år. Åtti-åtte prosent av de ikke-opererte 

barna registrerte deltagelse i vridnings-idrett 

og/eller gymtimer på skolen gjennom opp-

følgingsperioden. Forekomsten av menisk-

skader hos de 28 ikke-opererte barna var 

28.5% ved både MR1 og MR2, samtidig som 

insidensen av nye menisk- og leddbrusk-

skader i de ikke-opererte knærne var 3.6% 

fra MR1 til MR2. Tretten barn gjennomgikk 

rekonstruksjon av fremre korsbånd, med 

en andel som fikk kirurgisk behandling av 

meniskskade var 46.2%. Forekomsten av nye 

meniskskader fra diagnostisk MR til siste 

oppfølging var 19.5%. Til sammen ble det 

gjennomført kirurgisk meniskintervensjon 

i åtte av de 41 inkluderte knærne.

KONKLUSJON: Forekomsten av nye ska-

der på menisk eller leddbrusk var lav mel-

lom MR1 og MR2 i de 28 ikke-opererte 

knærne. Tretti-en prosent av knærne hadde 

behov for fremre korsbåndsrekonstruksjon, 

og 19.5% hadde behov for meniskkirurgi 

gjennom oppfølgingsperioden på 3.8 ± 1.3 

år fra skadetidspunkt. Ytterligere oppfølging 

er nødvendig for å evaluere langtids knehel-

se for disse barna.

Referanser:
(1) Moksnes H, Engebretsen L, Risberg MA. Prevalence and 
Incidence of New Meniscus and Cartilage Injuries After a 
Nonoperative Treatment Algorithm for ACL Tears in Skeletally 
Immature Children: A Prospective MRI Study. Am J Sports Med 
2013 August;41(8):1771-1779.
(2) Lawrence JT, Argawal N, Ganley TJ. Degeneration of the 
knee joint in skeletally immature patients with a diag-
nosis of an anterior cruciate ligament tear: is there harm 
in delay of treatment? Am J Sports Med 2011 Decem-
ber;39(12):2582-2587.
(3) Dumont GD, Hogue GD, Padalecki JR, Okoro N, Wilson 
PL. Meniscal and chondral injuries associated with pediatric 
anterior cruciate ligament tears: relationship of treatment time 
and patient-specific factors. Am J Sports Med 2012 Septem-
ber;40(9):2128-2133.
(4) Crues JV, III, Mink J, Levy TL, Lotysch M, Stoller DW. Meniscal 
tears of the knee: accuracy of MR imaging. Radiology 1987 
August;164(2):445-448.
(5) De Smet AA, Tuite MJ. Use of the «two-slice-touch» rule 
for the MRI diagnosis of meniscal tears. AJR Am J Roentgenol 
2006 October;187(4):911-914.

Forekomst av nye menisk- og leddbruskskader etter 
ikke-operativ behandling av fremre korsbåndskade  
hos barn med gjenværende skjelettvekst

øvelsesintervensjon.

RESULTATER: Aktivering av transversus abdominis målt ved la-

teral glidning ved baseline var positivt, men marginalt relatert til 

smertenivå etter ett år, og svakt assosiert med en lavere oddsratio 

for klinisk signifikant reduksjon av smerte. Forsinket aktivering av 

dyp magemuskulatur relativt til deltoideus var svakt assosiert med 

mer smerte ett år etter i de lineære regresjonsanalysene. Aktive-

ringstidspunkt var imidlertid ikke assosiert med smerteintensitet 

ett år etter i de logistiske regresjonsanalysene. Kontraksjonstykkel-

sesratio var ikke assosiert med smertenivå eller odds for bedring. 

Derimot var det en interaksjon mellom baseline- og endring i glid-

ning av den mediale muskel-seneovergangen i relasjon til smer-

teintensitet (p=0.04). En sub-gruppe av pasienter med liten evne til 

aktivering målt ved glidning og bedring av glidning etter behand-

ling, hadde signifikant bedre odds for langsiktig smertereduksjon 

(OR = 14.7, 95% CI 2.41 to 89.56).

KONKLUSJON: Dersom resultatene reproduseres, kan det indi-

kere at aktivering av dyp magemuskulatur kan være assosiert med 

langsiktig ryggsmerte for noen pasienter. Aktiveringsendring av 

dyp magemuskulatur kan være uttrykk for en smerteadaptasjon av 

motorisk kontroll. For noen kan denne adaptasjonen være med på 

å opprettholde smerten.

Referanse:
Unsgaard-Tøndel M, Lund Nilsen TI, Magnussen J, Vasseljen O. Is activation of transversus 
abdominis and obliquus internus abdominis associated with long-term changes in chronic low 
back pain? A prospective study with 1-year follow-up. Br J Sports Med. 2012 Aug;46(10):729-
34. doi: 10.1136/bjsm.2011.085506. 
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Fysioterapeuter tar i bruk kategoriserings-

verktøy, spørreskjema og funksjonstester 

for å kartlegge, undersøke og vurdere funk-

sjon og funksjonsendring over tid hos sine 

pasienter. Gjennom Fond til etter- og vide-

reutdanning ble vi tildelt prosjektmidler for 

å undersøke måleegenskaper ved sentrale 

måleinstrumenter som benyttes ved rygg-

plager.  Studien ble gjennomført ved Nakke- 

og ryggpoliklinikken, Avdeling for fysikalsk 

medisin og rehabilitering ved Haukeland 

Universitetssjukehus og var et samarbeids-

prosjekt mellom Universitetet i Bergen 

(UiB), Høgskolen i Bergen (HiB) og Hauke-

land Universitetssjukehus (HUS). 

Pasienter med langvarige ryggproblemer 

i aldersgruppen 18 – 65 år ble fortløpende 

rekruttert fra Nakke- og ryggpoliklinikken. 

I forkant og etterkant av et 3,5 ukers rehabi-

literingsprogram ble 98 inkluderte pasienter 

undersøkt med ti forskjellige fysiske tester 

og svarte på tre spørreskjemaer. Pasientene 

deltok i det ordinære rehabiliteringsoppleg-

get ved Nakke- og ryggpoliklinikken. Ved 

oppstart av studien anga pasientene hvilke 

daglige aktiviteter og arbeidsoppgaver som 

var vanskelig å utføre grunnet ryggpro-

blemene. Ved avslutning anga de også sin 

opplevelse av endring på en syvdelt skala.  

Målet med rehabiliteringen var å bedre pa-

sientenes arbeidskapasitet samt evne til å 

mestre dagliglivets funksjoner.  Et tverrfag-

lig team bestående av leger, sykepleiere og 

fysioterapeuter hadde ansvar for rehabilite-

ringsopplegget. Endring av livsstil og bedre 

håndtering av frykt for å bevege seg, var 

overordnet. Fysioterapeutene la i de indivi-

duelle treningsprogrammene spesielt vekt 

på dynamisk kontroll av rygg, trening av 

fleksibilitet, styrke og utholdenhet. I tillegg 

var fokus rettet mot funksjonsforbedring 

i daglige gjøremål, også i forhold til jobb.  

REK Vest og Datatilsynet godkjente studien, 

og den resulterte i fire artikler med forskjel-

lige fokus.

Fysiske tester, sensitivitet for viktig 
endring 
For å undersøke effekten av behandling er 

det generelt viktig at måleredskapet er sen-

sitivt (responsive) for endring, men også at 

endringen er viktig for pasientene. I første 

studie (1) undersøkte vi sensitiviteten for 

viktig endring av ti forskjellige fysiske tester 

som er utviklet for pasienter med ryggplager 

(Tabell 1).

Basert på hypotesetesting undersøkte 

vi om det var samsvar mellom endring på 

den enkelte fysiske test og spørreskjema-

ene Roland Morris Disability Questionnaire 

(RMDQ) og Hannover Functional Ability 

Questionnaire (FFbH-R), og på skalaen Pa-

tient Global Impression of Change (PGIC). 

PGIC ble skåret kun etter behandling. Vi reg-

net det som en viktig endring for pasientene, 

som hadde hatt langvarige plager, om de skå-

ret at tilstanden var blitt litt, mye eller svært 

mye bedre i løpet av behandlingsperioden. 

Studien ga holdepunkter for at testene 

spondylometri, lateral fleksjon, fingertupp-

til-gulv test, løfte-test, og Back Performance 

Scale var sensitive for viktig endring for pasi-

entene. Flere tester viste betydelige målefeil. 

Dette gjaldt spesielt Biering-Sørensens test, 

Spondylometri, Fingertupp-til-gulv, «Loaded 

reach» og PILE. Man må ta hensyn til denne 

måleusikkerheten ved vurdering av endring 

i skårer hos individuelle pasienter. Testene 

Global Fysioterapi-undersøkelse, PILE og 15 

m gåtest viste lite sensitivitet for viktig end-

ring, definert som samsvar i endringsskårer 

med spørreskjemaene RMDQ, FFbH-R og 

PGIC. Disse fysiske testene kan likevel være 

klinisk viktige vurdert i andre sammenhen-

ger.  Konklusjonen på studien var at tester 

som fanget opp ledighet i ryggen og ledighet 

i trunkus relatert til dagliglivets aktiviteter, 

viste mest sensitivitet for viktig endring.

Hannover Functional Ability Questi-
onnaire, validering av norsk versjon
Det er utviklet flere ryggspesifikke spør-

reskjema for måling av funksjonsstatus hos 

pasienter med ryggplager. Imidlertid  om-

Med fokus på funksjonsvurdering av 
pasienter med ryggplager
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Hvilke måleredskap fanger opp viktig endring for 
pasienter med ryggplager?

fatter de fleste funksjonsskjema flere aspek-

ter av funksjon selv om de summeres i en 

enkelt sumskåre. Dette kan gjøre tolkningen 

av testresultatene vanskelige. I denne studi-

en (2) oversatte vi det ryggspesifikke funk-

sjonsskjemaet Hannover Functional Ability 

Questionnaire (FFbH-R) fra tysk til norsk 

etter anbefalte retningslinjer, og validerte 

det for norske forhold. FFbH-R består av 12 

spørsmål om evne til å utføre fysiske aktivi-

teter som å løfte, ta på sokker og sko, sitte 

på en hard stol og bøye seg ned mot gulvet. 

Hvert spørsmål graderes fra en (god funk-

sjon) til tre (kan ikke utføre) og summeres i 

en sumskåre fra 12-36.    

Valideringsprosessen fulgte vitenskapelig 

anbefalte kvalitetskriterier. Dette innebæ-

rer undersøkelse av dimensjonalitet, intern 

konsistens og reproduserbarhet. Teoretisk 

(construct) validitet og sensitivitet for end-

ring ble undersøkt ved hjelp av hypotese-

testing. Vi antok at skjemaet ville samsvare 

godt med andre funksjonsmål av aktivitet i 

dagliglivet, men i mindre grad med smerte 

og frykt for bevegelse (fear-avoidance). Til-

svarende antok vi at endring som ble regis-

trert, ville samsvare godt med endring i an-

dre funksjonsmål.  

Analysene viste at skjemaet inneholdt 

tre ulike aspekter av funksjon; fleksibilitet, 

dynamisk-styrke og holdning-utholdenhet. 

To spørreledd ble funnet overflødige.  In-

tern konsistens var tilfredsstillende både for 

sumskalaen og for delskalaene fleksibilitet, 

dynamisk-styrke og holdning-utholdenhet. 

Vi fant at reproduserbarheten av skjemaet 

var god, og at målefeilen var mindre enn 

endring som kan karakteriseres som klinisk 

viktig. Dette innebærer at skjemaet både har 

diskriminerende egenskaper og at det kan 

fange opp klinisk viktig endring hos pasien-

tene. De fleste hypotesene ble bekreftet. Det 

ble funnet godt samsvar mellom FFbH-R og 

de andre funksjonsmålene (RMDQ og BPS), 

men mindre samsvar med smerte og frykt 

for å bevege seg, som omfatter andre aspek-

ter av funksjonsproblemer. Dette støtter opp 

om skjemaets gyldighet. Studien støttet også 

gyldigheten av delskårene fleksibilitet, dy-

namisk styrke og holdning-utholdenhet et-

tersom de er ulike aspekter av funksjon. For 

eksempel hadde endring av dynamisk styrke 

størst sammenheng med endring av betyd-

ning for pasientene, mens faktoren fleksibi-

litet samsvarte best med BPS og RMDQ. 

Vi kan konkludere med at FFbH-R er et 

godt egnet spørreskjema for å fange opp ak-

tivitetsbegrensninger hos norske pasienter 

med ryggplager og at både sumskåren og 

delskårene kan være nyttig å bruke. Skjema-

et kan forbedres ved å inkludere flere spørs-

mål om dynamisk styrke. 

Har endring i fysisk funksjon betyd-
ning for pasientens opplevelse av 
endring?
Både fysiske tester og spørreskjema blir 

brukt for å måle endring hos pasienter 

med ryggplager etter rehabilitering. I inter-

vensjonsstudier er det mest vanlig å bruke 

spørreskjema, bl.a. fordi de krever mindre 

ressurser enn fysisk testing av pasientene.  

Problemstillingen i denne studien var om de 

fysiske testene fanget opp endring av betyd-

ning for pasientene utover det som blir fan-

get opp av vanlig brukte spørreskjemaer (3). 

Pasienter med langvarige ryggplager ble in-

kludert, og viktig endring for pasientene ble 

målt med skalaen Patient Global Impression 

of Change (PGIC) etter rehabiliteringspro-

grammet. Her svarer pasientene på om til-

standen er uendret eller om det er grader av 

forbedring eller forverring. Det ble utført en 

regresjonsanalyse hvor PGIC ble brukt som 

avhengig variabel. Som forklaringsvariabler 

ble alder, kjønn, tre spørreskjemaer; Roland 

Morris Disability Questionnaire (RMDQ), 

Numeric Rating Scale (NRS) og Fear-avo-

idance for physical activity, (FABQ-PA) in-

kludert, samt syv fysiske tester; 15 m gåtest, 

PILE, Biering-Sørensens test, spondylome-

tri, lateralfleksjon, «loaded reach» og Back 

Performance Scale (BPS). Siden pasientene 

selv skåret spørreskjemaene, ble det ventet at 

endring i skårer på disse etter rehabilitering 

først og fremst forklarte skårene på PGIC.

Endring på spørreskjemaene RMDQ og 

NRS og på de fysiske testene Biering-Søren-

sens test, spondylometri og BPS var alle mo-

derat korrelert med PGIC, mens de andre 

variablene enten var lavt eller ikke korrelert. 

De målemetodene som viste mest forkla-

ringskraft (R2=0.48) ved videre regresjons-

analyse (backward stepwise blockwise) var 

spørreskjemaene NRS (smerte) og RMDQ 

(funksjon) og de fysiske testene spondylo-

metri (bevegelighet i ryggen) og Biering-

Sørensens test (statisk utholdenhet i ryggek-

stensorene). Endring i disse fysiske testene 

viste seg å ha en selvstendig forklaringskraft. 

Studien viser dermed at de to fysiske testene 

bidrar til å forklare endringen pasientene 

opplever etter rehabilitering. Spondylometri 

og Biering-Sørensens test fanger derfor opp 

viktig endring ut over det spørreskjemaene 

for smerte og funksjon registrerer.

ICF kjernesett for langvarige ryggpla-
ger og pasienters selvrapporterte 
aktivitetsbegrensninger
Sosial og Helsedirektoratet har som mål å 

Biering-Sørensens test Statisk utholdenhet i ryggekstensorene

Spondylometri Sagittal bevegelighet i ryggen (Th/L-columna)

Global fysioterapiundersøkelse, 
fleksibilitet

Ledighet i rygg, nakke og skuldre

Lateral fleksjon Differansen mellom 3. finger og gulv fra oppreist til sideflektert stilling

Fingertupp-til -gulv Avstand mellom fingre og gulv ved foroverbøyd stilling og strake knær

«Loaded reach» Avstanden en person kan strekke seg forover med en vekt i hendene

Progressive Isoinertial Lifting 
Evaluation (PILE)

Løfting med gradvis økende belastning

Løftetest Antall løft av 4 kg (kvinner) eller 5 kg (menn) i løpet av ett minutt

15 m gåtest Ganghastighet

Back Performance Scale Ledighet I kroppen ved utførelse av fem ulike aktiviteter (sokketest, plukk-
opp-test, rull-opp-test og fingertupp-til gulv-test)

TABELL 1 Ti fysiske tester for ryggpasienter.
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implementere Internasjonal klassifikasjon 

av funksjon, funksjonshemming og helse 

(ICF) i helsevesenet. ICF er både et begreps-

apparat og et kodeverk, og utfyller diagno-

seklassifikasjonen ICD-10. I første omgang 

er det ICF som begreps- og forståelsesmo-

dell som skal implementeres.

For at kodeverket skal bli håndterlig i 

klinikken, utarbeides det kjernesett for di-

agnosegrupper.  Det er utviklet to kjernesett 

for pasienter med langvarige ryggplager, 

ett med 78 koder til bruk i klinikken, og 

ett med 35 koder til bruk i forskning. Kjer-

nesettene som inneholder koder knyttet til 

kroppsfunksjoner, kroppsstruktur, aktivite-

ter og deltakelse samt miljøfaktorer, er nå 

under utprøving internasjonalt.  I den fjerde 

studien vår undersøkte vi innholds-validitet 

ved å se om kodene i kjernesettene dekker 

våre pasienters rapporterte aktivitetsbe-

grensninger (4).

Pasientene i studien svarte på to spørs-

mål: 1. Er det aktiviteter du har problemer 

med å gjøre på grunn av ryggplagene dine, 

kan du nevne noen av dem? 2. Hvilke kon-

krete arbeidsoppgaver klarer du ikke å ut-

føre på grunn av smerte? To forskere knyttet 

pasientenes rapporterte aktivitetsproblemer 

til aktivitets- og deltagelseskodene i kjerne-

settene, som består av 29 koder i det omfat-

tende kjernesettet og 12 koder i det korte 

kjernesettet. Enighet ble angitt i prosent og 

Kappa.

Aktiviteter og arbeidsoppgaver ble koblet 

til 15 av de 29 kodene i det omfattende kjer-

nesettet og ni av de 12 i det korte kjerneset-

tet, og enighet mellom de to forskerne var 

henholdsvis 83 % (k = 0.8) og 93% (k = 0.9) 

før konsensus ble oppnådd.  Det omfattende 

kjernesettet inneholder koder for de fleste 

rapporterte dagliglivs- og arbeidsoppgaver 

som var utfordrende for pasienter med lang-

varige ryggproblemer i denne studien, men 

det korte kjernesettet mangler koder for 

hyppig rapporterte aktiviteter som å skyve 

og dra, samt fritidsaktiviteter. Begge kjerne-

settene mangler koder for arbeidsoppgaver 

knyttet til pleie og omsorg. Fordi kodene i 

begge kjernesettene er overordnede, tillater 

de ikke spesifikke og nyanserte beskrivelser 

som korresponderer til pasientenes rappor-

terte aktivitetsproblemer i denne studien. 

Kodene gir ikke mulighet til en spesifikk 

beskrivelse av aktiviteter relatert til begrens-

ninger i for eks. å sitte, stå og gå.  Koden: 

«opprettholde en kroppsstilling» sier oss lite 

om hva begrensningen  egentlig innebærer. 

Det kan være alt fra stående, sittende, lig-

gende osv.  Fra et terapeutisk ståsted er det 

derfor ikke tjenlig å bruke kjernesett alene 

ved planlegging av individuelle fysioterapi-

tiltak. Kjernesettet med 78 kategorier synes 

noe omfattende for bruk i klinisk praksis, og 

vi kan ikke se at det på nåværende tidspunkt 

kan erstatte andre godt validerte utfallsmål.

Avslutningsvis vil vi understreke at den 

praktiske gjennomføringen av studien, og 

samarbeidet om dataanalyser og skriving av 

artiklene har gitt oss en unik mulighet til å 

forsterke samarbeidet mellom akademia og 

klinikk, og mellom universitet og høgskole. 

Vi vil takke Fond til etter- og videreutdan-

ning for at de gjennom tildeling av prosjekt-

midler har gitt oss denne muligheten.
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Sammendrag av artikkelen «Development and validation of a new 
method for the registration of overuse injuries in sports injury epide-
miology».

Skrevet av Ben Clarsen, fysioterapeut, MSc., stipendiat ved senter for 
idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole og Olympiatoppen, Oslo.

BAKGRUNN: Standard metoder for å registrere idrettsskader i epi-

demiologiske undersøkelser har primært registrert akutte hendelser, 

hvor grad av fravær fra idretten har definert skadens alvorlighets-

grad. Ved bruk av fravær i skadedefinisjonen vil trolig omfanget av 

belastningsskader bli undervurdert da mange deltar med redusert 

funksjon og smerter.

FORMÅL: Formålet med studien var å utvikle og validere en ny 

metode for prospektiv registrering av belastningsskader i idrett. 

METODE: Metoden er utviklet av en fokusgruppe ved Norges 

idrettshøgskole. Utviklingsprosessen besto av review av relevant 

litteratur, råd fra eksperter i utvikling av spørreskjema, flere run-

der med spørsmålsgenerasjon og reduksjon, samt pilottesting med 

idrettsutøvere. For å validere det endelige spørreskjemaet ble det 

testet i en 13-ukers prospektiv undersøkelse av 313 utøvere fra fem 

ulike idretter; håndball, innebandy, volleyball, langrenn og sykling. 

Alle deltagerne mottok ukentlig et spørreskjema pr e-post som re-

gistrerte belastningsskader i kne, korsrygg og skulder. Parallelt ble 

standard skaderegistreringsmetode brukt for å registrere alle fra-

værsskader som oppsto gjennom undersøkelsesperioden. 

RESULTATER: Sekstien belastningsskader ble registrert ved bruk 

av standard metode. Av disse skadene, var 40 lokalisert i kne, kors-

rygg eller skulder. Den nye metoden registrerte 419 tilfeller av smer-

te, nedsatt prestasjonsevne eller redusert idrettsdeltagelse på grunn 

av belastningsskader i de samme tre kroppsområdene. Den gjen-

nomsnittlige ukeprevalensen var 24 % for kneproblemer, 16 % for 

korsryggproblemer og 12 % for skulderproblemer, og den gjennom-

snittlige varighet av alle de rapporterte problemene var fem uker. 

KONKLUSJON: Tradisjonell metode fanget ikke opp det totale 

omfanget av belastningsskader fordi majoriteten av skadene ikke 

førte til fravær fra trening eller konkurranse. Den nye metoden av-

dekket et større og mer nyansert bilde av konsekvensene av utøver-

nes belastningsskader. Metoden komplimenterer standard metode 

slik at en også kan avdekke i hvilken grad belastningsskader er et 

problem i idretten.

Referanse:
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En ny metode for å registrere belastningsskader i idrett
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Sammendrag av artikkelen «Sense of coherence» – en faktor av betyd-
ning for helse og jobbnærvær?».

Skrevet av Grete Geving, HMS-rådgiver og MSc. i helsefremmende 
arbeid, Stamina Helse.

HENSIKT: Muskelskjelettplager er viktigste årsak til sykefravær i 

Norge. Sannsynligvis er fravær og nærvær til jobb påvirket av flere 

forhold enn den enkeltes helsetilstand.  Sykdom kan ses som avvik 

fra normal funksjon, mens helse er en opplevelse av velbefinnende 

og mulighet til å fungere til tross for eventuell sykdom. Eksisterende 

forskning viser at både fysiske, psykiske, sosiale og organisatoriske 

forhold har betydning for utvikling av muskel-skjelettplager, og ri-

siko knyttes til både tungt-, ensidig- og repetitivt arbeid. Arbeids-

messig og sosial funksjon er avhengig av hvordan smertene oppleves 

og håndteres, noe som i stor grad ser ut til å være under psykologisk 

kontroll. Det er derfor interessant å undersøke hvordan arbeidsta-

kere med muskel-skjelettplager som fungerer godt i arbeidslivet, 

opplever sitt arbeidsmiljø. 

Ifølge Antonovsky (1987) vil arbeidstakere som har en sterk opp-

levelse av sammenheng (sense of coherence [SOC]) i tilværelsen, 

dvs. en forventning om og tillit til at man vil oppleve de ulike situa-

sjonene man erfarer som begripelige, håndterbare og meningsfulle, 

oppleve at de har god helse til tross for høy psykososial belastning i 

arbeidslivet og ellers. I følge SOC-teorien antas stressfaktorer å være 

allestedsnærværende, og håndteringen av spenningen de medfører 

er avgjørende for om faktorene er helsenedbrytende, nøytrale eller 

helsefremmende. 

Denne studien søkte svar på følgende problemstilling: Hvilke 

forhold på jobben virker bestemmende for om arbeidstakere går på 

arbeid til tross for muskel-skjelettplager, og hvordan kan dette rela-

teres til arbeidstakernes «sense of coherence» (SOC)?

METODE: Studien har et utforskende design og benyttet dybdein-

tervjuer med tematisert intervjuguide som datainnsamlingsmetode. 

Den er gjennomført i en virksomhet innen informasjons- og kom-

munikasjonsteknologi (IKT). Studien har en fenomenologisk ansats 

ved at den er opptatt av hvordan jobbnærvær til tross for muskel-

skjelettplager leves og erfares av deltakerne. Forut for studien gjen-

nomførte vi en kartlegging i virksomheten av hvordan alle ansatte 

og ledere i bedriften (n=28) opplevde sitt arbeidsmiljø og sin helse. 

På bakgrunn av resultatet ble det gjort et strategisk utvalg av infor-

manter. Utvalget var en gruppe på fem personer, fire kvinner og en 

mann, som skåret likt med hensyn til muskel-skjelettplager, helse og 

sykefravær. 

Intervjuene ble tatt opp med diktafon, og deretter transkribert og 

analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse med både beskri-

vende og fortolkende tilnærming.   

RESULTATER: Beskrivelsene viser at arbeidstakernes muskel-

skjelettplager ikke hindrer en opplevelse av god helse, og selve ar-

beidsdeltagelsen ser ut til å være avgjørende for helseopplevelsen. 

Mestringsfølelse og positive opplevelser i arbeidet ser ut til å spille 

inn når en vurderer eller definerer sin helse. I spenningsfeltet som 

oppstår mellom smerter fra muskler og ledd og ønsket om å mes-

tre hverdagen, ser arbeidsdeltagelsen ut til å redusere spenningen 

ved å bidra til en redusert smerteopplevelse. Noen beskriver dette 

som en fokusendring bort fra smertene gjennom positive opplevel-

ser i jobben mens andre beskriver det som om smertene reduseres 

når «kroppen er i gang». De tilbakevendende temaene i materialet 

som vektlegges er fellesskap, utviklingsmuligheter og bemyndigelse, 

som alle kan relateres til de tre kjerneelementene i SOC-teorien; 

begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Informantenes be-

skrivelser viser en særlig stor vilje og lyst til å mestre hverdagen til 

tross for sine plager, og at jobben gir dem noe. Dette «noe» knyttes i 

første rekke til mening, motivasjon og et driv i arbeidet. Fellesskap, 

utviklingsmuligheter og bemyndigelse synes derfor å ha sterkest 

sammenheng med kjernekomponenten meningsfullhet i SOC. Det 

ser ut til at det skapes en gjennomgripende meningsopplevelse som 

stimulerer et mentalt, emosjonelt og sosialt nærvær. Arbeidstakeren 

blir tilgjengelig og ønsker å bidra med sine ressurser.

KONKLUSJON: Fellesskap, utviklingsmuligheter og bemyndigelse 

ser ut til å virke bestemmende for at arbeidstakerne i studien klarer å 

stå i arbeid til tross for muskel-skjelettplager. Funnene kan relateres 

til alle tre kjerneelementene i SOC-teorien, og kan derfor kvalitativt 

påvirke arbeidstakernes følelse av sammenheng med god spennings-

håndtering som resultat. De tre arbeidsmiljøfaktorene er sterkest 

relatert til meningskomponenten. Der noe fremstår meningsfylt vil 

arbeidstaker trolig motiveres til å finne nødvendige ressurser som 

trengs for å håndtere situasjonen, noe som kan øke muligheten til å 

fungere i arbeid til tross for muskel-skjelettplager.  Funnene i studi-

en indikerer at identifisering av motstandsressurser i arbeidsmiljøet 

som er avgjørende for en god spenningshåndtering, kan brukes som 

utgangspunkt for utviklingsarbeid på arbeidsplassen.

Referanse:
Geving, Torp, Hagen & Vinje. «Sense of coherence» – en faktor av betydning for helse og jobb-
nærvær. Scandinavian, Journal of  Organizational Psychology 2011; 3(2):32-34. URL: http://www.
sjop.no/index.php/sjop/article/view/213.

«Sense of coherence» – en faktor av betydning for 
muskelskjelettplager og jobbnærvær?
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Sammendrag av «Tromsøundersøkelsen». 

Skrevet av Nina Emaus, fysioterapeut, MSc., 
Ph.d., Professor ved Institutt for helse- og 
omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø.

BAKGRUNN: Osteoporotiske brudd utgjør 

et stort helseproblem i den eldre befolkning, 

og hoftebruddene er de mest alvorlige. En 

nylig publisert metaanalyse viser at Norge 

har en av verdens høyeste rapporterte fore-

komst av hoftebrudd (1). Årsaken til dette 

er ikke kjent, og data fra skaderegisteret i 

Harstad kommune antyder at dette ikke bare 

kan forklares av våre lange vintre, da 70 % 

av alle hoftebrudd skjer innendørs og gjen-

nom hele året (2). Nasjonale data fra Norske 

Epidemiologiske Osteoporose Studier (NO-

REPOS) viser at forekomsten av hoftebrudd 

går ned i Norge (3) som i flere andre vestlige 

land. Men, med økende antall eldre, holder 

det totale antallet seg ganske konstant med 

ca. 9.000 hoftebrudd i året. For å kunne ut-

vikle gode forebyggende strategier trenger 

vi kunnskap om forekomst (av alle typer 

brudd), hvordan bruddene skjer og hvilke 

risikofaktorer vi kan gjøre noe med.

DATAMATERIALE: Min egen forskning 

har hovedsakelig vært knyttet til den langs-

gående populasjonsbaserte Tromsøun-

dersøkelsen som startet opp med første 

undersøkelse i 1974 (Tromsø 1) (4). Det er 

gjennomført til sammen seks undersøkelser, 

som alle har variert noe i størrelse. I Tromsø  

i 1994/95 deltok til sammen 27 158 kvinner 

og menn i alderen 25-97 år. For denne ko-

horten har vi registret alle ikke-vertebrale 

brudd frem til og med 2009. Vi har målt 

beinmasse (BMD i g/cm²) i underarm i 

Tromsø 4, 5 og 6 og beinmasse i hofter og 

helkropp i Tromsø 5 og 6 i deler av den store 

kohorten. I tillegg har vi gjort «vertebral 

morphometri» i Tromsø 6 for å studere fore-

komst av ryggbrudd. Tromsø 7 er nå under 

planlegging og vil bli gjennomført i 2015, og 

der vil vi også delta. I tillegg til våre «egne» 

data, har vi også tilgang til informasjon om 

livsstil og andre aktuelle målinger gjennom 

Tromsøundersøkelsens «databank» (www.

tromsostudy.com).

HVA HAR VI FUNNET: Med den høye 

forekomsten av hoftebrudd, var vi svært in-

teressert i å få mer kunnskap om ryggbrudd, 

som også regnes for et alvorlig osteoporo-

tisk brudd. I data fra Tromsø 6 varierte fore-

komsten av ryggbrudd hos kvinner fra 3% i 

aldersgruppen under 60 år til 19% over 70 

år, hos menn fra 7.5% til 20%, med en total-

forekomst på 11.8% hos kvinner og 13.8% 

hos menn (p=0.007) (5). Hos begge kjønn 

var økende alder og lavere BMD signifikant 

assosiert med ryggbrudd slik at ved lik alder 

og BMD, var bruddrisiko høyere hos menn 

enn hos kvinner med en OR 1.87 (95% CI 

1.4 – 2.5) (6). Kvinner med ryggbrudd rap-

porterte mer smerter i ryggen (p=0.006) og 

hadde også lavere helserelatert livskvalitet 

målt ved EQ-5D-3L (p<0.001) enn kvinner 

uten, mens hos menn var det ingen forskjell 

i mellom personer med og uten ryggbrudd 

(innsendt artikkel). Lav forekomst av rygg-

brudd i forhold til andre sammenlignbare 

land og den like forekomsten hos kvinner og 

menn i denne tverrsnitts-studien (data fra 

Tromsø 6), gjør at vi ønsker å følge kohorten 

videre i Tromsø 7 for å få data på ny-opp-

ståtte brudd (insidens). Vi tolker våre funn 

dithen at ryggbrudd hos menn ikke nødven-

digvis er forårsaket av osteoporose. Den lave 

forekomsten av ryggbrudd hos kvinner i vår 

kohort styrker antakelse om at høy fallten-

dens kan være en vesentlig forklaringsfaktor 

for den høye forekomsten av underarms- og 

ryggbrudd i Norge.

En nylig publisert studie fra vår gruppe 

(7) viser at risiko for et nytt brudd er høyt 

i alle aldersgrupper etter fylte 50 år, uansett 

hvilken type brudd det første bruddet er. 

Blant de eldste, etterfølges både mindre og 

større brudd av nye alvorlige brudd. 

Hvordan kan vi forebygge både 

første og andre brudd? En måte 

er å prøve å forhindre tap av 

beinmasse etter «peak bone 

mass» (8, 9). Av kjente livsstils- 

faktorer som påvirker beintap 

er vekt; jo høyere vekt, jo min-

dre beintap (10-12), røyking 

(13) og fysisk aktivitet (14). 

Ved hjelp av data fra bein-

massemålinger i Tromsø 4 og 5 

Osteoporose og bruddforekomst i Norge:
Hvor sprø er vi egentlig?

e

v

estimerte vi beintap ut fra deltakernes ulike 

livstils- profiler (15). Høyest beintap hadde 

røykende deltakere med lav vekt (BMI<18), 

uansett aktivitetsnivå. Lavest beintap var 

blant ikke-røykende, aktive deltakere med 

høy vekt (BMI>25) – men disse tapte ikke 

mye mindre beinmasse enn deltakere med 

BMI=25, som var gjennomsnittet i kohor-

ten. Denne analysen repeterer vi nå i forhold 

til beinmassen målt i hofter, og det er inter-

essant å se om vektbæring påvirker effekten. 

Uansett – våre data antyder at vi kan påvirke 

beintap betydelig med valg av livsstil. 

VEIEN VIDERE: Vi – og andre osteoporo-

seforskere, har nå i årevis studert tap av 

beinmasse og bruddrisiko i eldre år. I Trom-

søundersøkelsen har vi nå inkludert en ung-

domskohort: Fit Futures. I 2010-11 møtte 

1038 ungdommer (15-18 år) til en stor 

ungdoms-helseundersøkelse som vi nå har 

gjentatt i 2012-13 (17-20 år). I denne kohor-

ten har vi også målt beinmasse. Til sammen 

tre stipendiater, alle fysioterapeuter, er nå i 

gang med å under-

søke om «peak 

bone mass» kan 
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Sammendrag av artikkelen «Progressively increasing fracture risk with 
advancing age following initial fragility fracture. The Tromsø Study».

Skrevet av Nina Emaus, fysioterapeut, MSc., Ph.d., Professor ved 
Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø.

BAKGRUNN: Osteoporotiske brudd utgjør et stort helseproblem i 

den eldre befolkningen. Spesielt hoftebruddene er assosiert med økt 

sykelighet og dødelighet. Flere studier viser at et brudd signaliserer 

stor risiko for et nytt. Vi mangler ennå kunnskap om hvor stor den-

ne risikoen er i forhold til alder og bruddtype. Denne populasjons-

baserte studien beskriver risiko for oppfølgende brudd hos kvinner 

og menn basert på alder og første bruddtype. 

METODE: Data er hentet fra den langsgående populasjonsbaserte 

Tromsøundersøkelsen. I Tromsø IV som ble gjennomført i 1994-95 

deltok til sammen 27 158 kvinner og menn i alderen 25-97 år. For 

denne kohorten har vi registrert alle ikke-vertebrale brudd fra delta-

kelse i Tromsø IV til og med 31.12.2009 ved en kobling til røntgen-

arkivet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Analysen inkluderer 

10 236 personer som var >49 år ved undersøkelse. I oppfølgingsti-

den fikk 2156 kvinner og 952 menn sitt første brudd og blant disse 

fikk 536 kvinner og 128 menn et nytt brudd. Risiko for et nytt brudd 

ble beregnet som relativ risiko (RR) og absolutt proporsjon, uavhen-

gig av dødelighet.

RESULTATER: Gjennomsnittsalder ved første brudd var 72.9 (SD 

10.1) hos kvinner og 70.9 (SD 10.4) hos menn. Gjennomsnittlig 

tid fra første til andre brudd (død eller sensurering) var 4.0 år hos 

kvinner og 3.7 år hos menn. Bruddratene steg med stigende alder 

hos begge kjønn, med brattest stigning for det andre bruddet. Med 

utgangspunkt i en bruddrate hos kvinner på 30.8 per 1000 og hos 

menn på 12.9 per 1000, var den totale aldersjusterte RR for et nytt 

brudd 1.3 (95% CI 1.2-1.5) blant kvinner og 2.0 (95% CI 1.6-2.4) 

blant menn. Den absolutte RR sank med økende alder, men andelen 

av de med første brudd som fikk et nytt brudd økte med økende 

alder: fra 9% til 30% blant kvinner og fra 10% to 26% blant menn 

i aldersgruppene 50-59 til henholdsvis 80+ år. Bruddtype varierte 

med alder, fra hovedsakelig mindre brudd blant de yngste til hofte- 

og andre store brudd (proximale humerus, pelvis, distale femur og 

proximale tibia) blant de eldste. Hos 45% av kvinner og 38% menn 

med hoftebrudd eller andre store brudd, var det første oppståtte 

bruddet et mindre brudd. 

KONKLUSJON: Etter første brudd er risiko for et nytt brudd høyt 

i alle aldersgrupper, uansett bruddtype. Blant de eldste, etterfølges 

både mindre og større brudd av nye alvorlige brudd. Den høye ri-

sikoen hos de eldste gjør at forebyggende strategier bør iverksettes 

uansett bruddtype. 

Referanse:
Ahmed LA, Center JR, Bjørnerem A, Bluic D, Joakimsen RM, Jørgensen L, Meyer HE, Nguyen ND, 
Nguyen TV, Omsland TK, Størmer J, Tell GS, van Geel TA, Eisman JA, Emaus N. «Progressively 
increasing fracture risk with advancing age following initial fragility fracture. The Tromsø Study.» 
J Bone Miner Res. 2013 Apr 9. doi: 10.1002/jbmr.1952. [Epub ahead of print].

Risiko for et nytt brudd øker sterkt med økende 
alder uavhengig av første bruddtype

påvirkes av ulike livsstilsfaktorer. Dette er et 

veldig spennende prosjekt, unike data og re-

sultatene vil komme om ikke lenge. Hos de 

eldste ønsker jeg at vi skal kunne få bedre 

kliniske mål på balanse og falltendens. Jeg 

ønsker også at vi skal kunne vise at rehabi-

litering forebygger sykdom og for tidlig død 

hos hoftebruddpasienter.
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Cooper C, et al. A systematic review of hip fracture incidence 
and probability of fracture worldwide. Osteoporos Int. 
2012;23(9):2239-56.
2. Emaus N, Olsen LR, Ahmed LA, Balteskard L, Jacobsen BK, 
Magnus T, et al. Hip fractures in a city in Northern Norway 
over 15 years: time trends, seasonal variation and mortality 
: the Harstad Injury Prevention Study. Osteoporos Int. 
2011;22(10):2603-10.
3. Omsland TK, Holvik K, Meyer HE, Center JR, Emaus N, Tell GS, 
et al. Hip fractures in Norway 1999-2008: time trends in total 
incidence and second hip fracture rates. A NOREPOS study. Eur 
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4. Jacobsen BK, Eggen AE, Mathiesen EB, Wilsgaard T, 
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Sammendrag av artikkelen «Restrictive pulmonary function is more 
prevalent in patients with ankylosing spondylitis than in matched 
population controls and is associated with impaired spinal mobility: a 
comparative study».

Skrevet av Gunnhild Berdal, fysioterapeut MSc, stipendiat ved Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet sykehus, 
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

BAKGRUNN: Lungefunksjonen kan være affisert hos pasienter med 

Bekhterevs sykdom, enten ved at det kan oppstå betennelse i binde-

vevet i lungene som gjør lungene mindre elastiske (insterstitiell lunge-

sykdom), eller ved at skjelettet i brystkassen kan stivne og gi mindre 

rom for lungenes naturlige bevegelser. Begge disse tilstandene kan 

føre til redusert lungekapasitet som på en lungefunksjonstest (spiro-

metri) vil vise seg som et restriktivt respiratorisk mønster. Tidligere 

studier av lungefunksjon hos pasienter med Bektherevs sykdom har 

vært basert på små utvalg, og den rapporterte forekomsten av redusert 

lungefunksjon og assosiasjoner med typiske kliniske trekk varierer. 

FORMÅL: Hensikten med denne studien var å sammenlikne 

lungefunksjon hos pasienter med Bektherevs sykdom og matchede 

kontrollpersoner. Videre å studere mulige assosiasjoner mellom lun-

gefunksjonsvariabler og sykdomsrelaterte variabler, aerob kapasitet 

og demografiske variabler hos pasienter med Bekhterevs sykdom.

METODE: I en tverrsnittsstudie ble 147 pasienter med Bektherevs 

sykdom og 121 tilfeldig valgte kontrollpersoner uten artritt under-

søkt med henblikk på demografiske variabler, laboratoriemessige 

(CRP, ERS) og kliniske tester (sykdomsaktivitet (ASDAS, BASDAI), 

antropometriske mål (BASMI), aerob kapasitet (VO2peak), selvrap-

portert fysisk funksjon (BASFI) og lungefunksjonstester (spirome-

tri). Kumulative sannsynlighetsplot ble brukt for å visualisere assosi-

asjoner mellom individuelle resultater på tester for sykdomsaktivitet 

(ASDAS), mobilitet i columna (BASMI) og resultatet på forsert vital 

kapasitet (FVC%,  prosent av predikert verdi). Univariate ANCOVA 

justert for relevante variabler ble benyttet for å utforske forskjeller 

mellom gruppene med hensyn til lungefunksjon, og en multivariat 

regresjonsanalyse ble brukt for å beregne forklaringskraften til de 

uavhengige variablene (demografiske, sykdomsrelaterte, VO2peak) 

i forhold til restriktiv ventilasjonsinnskrenkning.

RESULTATER: Pasientene viste signifikant lavere lungefunk-

sjonsverdier enn kontrollgruppen; FVC% (97% vs 105%, p<0.001), 

forsert ekspiratorisk volum på 1 sekund (FEV1%) (90% vs 99%, 

p<0.001) og maksimal ekspiratorisk luftstrømshastighet (PEF%) 

(95% vs 99%, p=0.05). Signifikant flere pasienter enn kontrollper-

soner ble kategorisert med restriktivt respiratorisk mønster (18 % vs 

0 %, p<0.001). Kumulative sannsynlighetsplot viste signifikante as-

sosiasjoner mellom resultater på tester for mobilitet i rygg og FVC% 

hos pasientene, mens en tilsvarende assosiasjon ikke ble funnet for 

sykdomsaktivitet (ASDAS). BASMI, thoraxekspansjon og hankjønn 

bidro signifikant og uavhengig til å predikere variasjonen i FVC% 

i den multiple regresjonsmodellen, og den endelige modellen for-

klarte 46% av variansen i FVC% (p<0.001).

KONKLUSJON: Studien viste en signifikant redusert lungefunk-

sjon hos pasienter med Bekhterevs sykdom sammenliknet med 

kontrollpersoner, og demonstrerte en klar sammenheng mellom re-

dusert bevegelighet i rygg og redusert lungefunksjon hos denne pa-

sientgruppen. Restriktiv ventilasjonsinnskrenkning ble funnet hos 

18 % av pasientene. Å være mann og ha redusert mobilitet i columna 

og thorax var faktorer som var signifikant assosiert med svekket lun-

gefunksjon, mens mål på sykdomsaktivitet, fysisk funksjon, røyking 

og aerob kapasitet ikke bidro signifikant til å forklare lungefunksjo-

nen. Resultatene støtter antakelsen om en assosiasjon mellom redu-

sert lungefunksjon og begrensninger i muskel-skjelett-systemet hos 

pasienter med Bektherevs sykdom, og understreker viktigheten av 

å opprettholde bevegelighet i rygg og thorax. Pasienter med sterkt 

redusert bevegelighet i columna bør henvises til lungefunksjonsun-

dersøkelser og videre relevant oppfølging.

Referanse:
Gunnhild Berdal, Silje Halvorsen, Désirée van der Heijde, Morten Mowe, Hanne Dagfinrud: 
Restrictive pulmonary function is more prevalent in patients with ankylosing spondylitis than in 
matched population controls and is associated with impaired spinal mobility: a comparative study. 
Arthritis Research & Therapy (2012), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22277377.

Redusert lungefunksjon er assosiert med redusert 
mobilitet i columna hos pasienter med Bektherevs sykdom
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Sammendrag av artikkelen «Physical fitness in 
patients with ankylosing spondylitis: compari-
son with population controls». 

Skrevet av Silje Halvorsen, fysioterapeut, 
MSc., Stipendiat ved avdeling for helsefag, 
universitetet i Oslo og ved nasjonal kompe-
tansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, 
Diakonhjemmet Sykehus.

INTRODUKSJON: Bekhterevs sykdom er en 

inflammatorisk revmatisk sykdom. Hoved-

fokuset i fysioterapibehandlingen av denne 

gruppen har tradisjonelt vært bevegelig-

hetstrening. Nyere studier viser at pasienter 

med Bekhterevs sykdom har høyere risiko 

for hjerte- og karsykdommer, dette skyldes 

både sykdomsaktivitet og en økt forekomst 

av tradisjonelle risikofaktorer. Samtidig er 

det vist at både kondisjon og muskelstyrke 

har betydning for utviklingen av hjerte- og 

karsykdommer hos friske voksne. 

Derfor var hensikten med denne studien: 

(1) å sammenligne fysisk form (kondisjon, 

muskelstyrke, bevegelighet og balanse) hos 

pasienter med Bekhterevs sykdom med 

kontrollpersoner og (2) å undersøke asso-

siasjoner mellom fysisk form og sykdoms-

aktivitet.

METODE: Studien ble designet som en 

tverrsnittstudie. Pasienter som var registrert 

med Bekhterevs sykdom ved Diakonhjem-

met Sykehus i 2008, som var 70 år eller yn-

gre og bodde innen 50 km fra sykehuset, ble 

invitert til å delta. Kontrollpersonene ble 

tilfeldig trukket ut av statistisk sentralbyrå 

for å tilsvare pasientgruppen i forhold til 

alder, kjønn og bosted på gruppenivå. Det 

eneste eksklusjonskriteriet var sykdomshis-

torie som inkluderer inflammatorisk ledd-

sykdom. 

Målemetode: Fysisk form-variablene var 

kondisjon (maksimal tredemølletest for 

estimering av maksimalt oksygenopptak 

[VO2maks]), muskelstyrke (push-up test), 

balanse (30 sekunders stående på et ben og 

åttetallstesten), bevegelighet (Bath Ankylo-

sing Spondylitis Metrology Index [BASMI], 

0-10, 10=verst). Sykdomsaktivitet ble målt 

med «the ankylosing spondyltis disease ac-

tivity scale» (ASDAS) som er en kontinuer-

lig skala hvor høyere skår indikerer høyere 

sykdomsaktivitet. 

Statistiske analyser: Gruppeforskjeller og 

assosiasjoner ble undersøkt med kji-kvadrat 

test for kategoriske data, Mann-Withney U 

test for ordinale data og analyse av kovarians 

(ANCOVA) for kontinuerlige data. 

RESULTATER: Ett hundre og førtini av 

250 (60 %) inviterte pasienter og 133 av 329 

(40 %) inviterte kontrollpersoner ble inklu-

dert i studien. Pasientene var signifikant 

yngre (gjennomsnittlig alder 49.4 år (SD 

11.0) vs. 52.6 år (SD 11)) og hadde høyere 

utdanning enn kontrollpersonene (p=0.03).  

I pasientgruppen ble 47% klassifisert til å 

ha høy sykdomsaktivitet, og medianen for 

sykdomsaktivitet var 23 år (fra 7-55 år).  

Pasientgruppen hadde signifikant lavere 

VO
2
peak verdier, gjennomsnittlig forskjell 

mellom gruppene på -2.7 ml/kg/min (95 % 

KI -4.3, 1.1) og høyere BASMI skår, med en 

forskjell på 1.6 (95 % KI 1.5, 1.8) enn kon-

trollpersonene justert for alder og utdan-

ning.  Det var ingen forskjell mellom grup-

pene i balanse og muskelstyrke. 

I pasientgruppen var det en signifikant 

invers assosiasjon mellom sykdomsaktivitet 

(ASDAS skår) og kondisjon (gjennomsnitt-

lig forskjell mellom de med høy og lav syk-

domsaktivitet var på 2.8ml/kg/min i VO
2
 

peak (95% KI -4.9, -0.8) justert for kjønn, 

alder, BMI, utdanningsnivå og røyking. Det 

var også en signifikant invers sammenheng 

mellom sykdomsaktivitet og muskelstyrke 

(p=0.01).

KONKLUSJON: Lavere kondisjonsnivå 

og redusert bevegelighet som ble observert 

i pasientgruppen tyder på at fysioterapibe-

handling også bør inkludere kondisjonstre-

ning som en basiskomponent for å redusere 

risikoen for hjerte-og karsykdommer. Den 

inverse sammenhengen mellom sykdoms-

aktivitet og både kondisjon og muskelstyrke 

kan muligens forklares av et lavere fysisk 

aktivitetsnivå hos pasienter med høy syk-

domsaktivitet, men det er behov for videre 

forskning for å undersøke om kondisjon og 

styrketrening har potensialet til å redusere 

sykdomsaktivitet hos denne pasientgrup-

pen. 

Referanse:
Halvorsen S, Vollestad NK, Fongen C, Provan SA, Semb AG, 
Hagen KB, Dagfinrud H Physical fitness in patients with 
ankylosing spondylitis: comparison with population controls. 
Phys Ther 2012a; 92: 298-309.

Fysisk form hos pasienter med Bekhterevs sykdom

KONDISJONSTRENING bør være en basiskomponent i treningsprogrammet ved Bekhterevs sykdom.
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Sammendrag av artikkelen «Cardiorespiratory fitness and cardiovas-
cular risk in patients with ankylosing spondylitis: a cross-sectional 
comparative study».

Skrevet av Silje Halvorsen, fysioterapeut, MSc., Stipendiat ved avde-
ling for helsefag, universitetet i Oslo og ved nasjonal kompetansetje-
neste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus.

INTRODUKSJON: Bekhterevs sykdom er en revmatisk inflammato-

risk sykdom. De siste årene har det vært et økt fokus på den høye 

forekomsten av hjerte- og karsykdommer i denne pasientgruppen. 

For friske voksne er det veldokumentert at god kondisjon har en 

forebyggende effekt mot hjerte- og karsykdommer, men dette er ikke 

undersøkt hos pasienter med Bekhterevs sykdom. Hensikten med 

denne studien var derfor å undersøke sammenhengen mellom kon-

disjon og nivået av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer hos 

pasienter med Bekhterevs sykdom og kontrollpersoner.

METODE: Studien ble designet som en tverrsnittstudie, der pasi-

entgruppen ble sammenlignet med en kontrollgruppe uten revma-

tisk sykdom. Pasienter som var registrert med Bekhterevs sykdom 

ved Diakonhjemmet Sykehus i 2008 , som var 70 år eller yngre og 

bodde innen 50 km fra sykehuset, ble invitert til å delta. Kontrollper-

sonene ble tilfeldig trukket ut av statistisk sentralbyrå for å tilsvare 

pasientgruppen i forhold til alder, kjønn og bosted på gruppenivå. 

Det eneste eksklusjonskriteriet for kontrollpersonene var syk-

domshistorie som inkluderte inflammatorisk leddsykdom. Pasienter 

og kontrollpersoner med kjent hjerte- og karsykdom ble ekskludert 

fra analysene.    

Målemetoder: Kondisjon ble testet med en maksimal gangtest på 

tredemølle for estimering av maksimalt oksygenopptak (VO
2
maks). 

I tillegg gjennomgikk deltakerne en grundig hjerteundersøkelse av 

kardiolog for å kartlegge risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. 

Blodtrykk (BT) ble målt etter 5 minutters hvile i liggende stilling 

og ble gjentatt inntil to påfølgende målinger skilte mindre 5 mmHg. 

Blodprøver ble tatt etter minst 4 timers faste og analysert for trigly-

serider, HDL-kolesterol, glukose og C-reaktivt protein (CRP) med 

COBAS 6000 (Roche Diagnostics), senkning ble analysert med Wes-

tergren metoden og LDL-kolesterol ble kalkulert basert på Fried-

wald formelen. Vekt, høyde og midjeomkrets ble målt, og kropps-

masseindex (KMI) ble beregnet som kroppsvekt/høyde (kg/m2). 

Den internasjonale diabetesorganisasjonens definisjon av metabolsk 

syndrom ble benyttet. 

Statistiske analyser: Multivariable lineære regresjonsmodeller ble 

benyttet til å undersøke sammenhengen mellom kondisjon og de 

enkelte risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Alle modellene ble 

justert for alder, kjønn og røyking, i tillegg til for inflammasjon når 

CRP eller SR ikke allerede var inkludert i modellen som avhengige 

variabler. 

RESULTATER: Totalt ble 126 pasienter (gjennomsnittlig alder 48 år 

(standardavvik (SD) 11), 62 % menn) og 111 kontrollpersoner (gjen-

nomsnittlig alder 52 år (SD 11), 59 % menn) inkludert i analysene. 

For både pasientene og kontrollpersonene var det å ha god kondisjon 

signifikant assosiert med lavere KMI, smalere midje, lavere triglyse-

ridnivå i blodet og lavere nivå av betennelses markører i blodet (CRP 

og SR) (p < 0.001 - 0.03). Signifikante assosiasjoner ble observert mel-

lom kondisjon- og HDL-kolesterol (β = 0.03, p < 0.001) og BT (β = 

-0.9 for systolisk og β = -0.6 for diastolisk, p < 0.01) for kontrollperso-

nene, men disse assosiasjonene ble ikke funnet hos pasientene (β = 0, 

p = 0.69 for HDL-kolesterol; β = -0.04, p = 0.87 for systolisk BT; β = 

-0.04, p = 0.34 for diastolisk BT). Bedre kondisjon var assosiert med 

en lavere odds ratio for å ha metabolsk syndrom for både pasienter 

(OR 0.91, p = 0.03) og kontrollpersoner (OR 0.89, p = 0.01).

KONKLUSJON: Resultatene viste at det er sammenheng mellom 

kondisjon og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer hos pasi-

enter med Bekhterevs sykdom. Imidlertid ble en sammenheng mel-

lom kondisjon og henholdsvis blodtrykk og HDL-kolesterol ikke 

bekreftet hos pasientene med Bekhterevs sykdom – sammenhenger 

som er veldokumentert blant friske voksne.

Referanse:
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INTRODUKSJON: Tidligere studier har vist 

en viss korttidseffekt av ulike behandlings-

metoder for personer med patellofemoralt 

smertesyndrom (PFSS). Det har derimot 

ikke lyktes å påvise langtidseffekt av fysiote-

rapi for denne pasientgruppa, selv om fysio-

terapi er den mest brukte behandlingen. Det 

er rapportert at ca. 25 % av pasientene med 

PFSS fortsatt har smerte og nedsatt funksjon 

ett år eller mer etter avsluttet fysioterapibe-

handling. 

Denne studien er en oppfølgingsstudie 

etter en multisenter randomisert kontrollert 

klinisk studie (RCT) ett år etter avsluttet in-

tervensjon. Originalstudien sammenlignet 

to ulike treningsterapiregimer for pasienter 

med PFSS. Denne studien evaluerer lang-

tidseffekten av treningsterapiregimene. 

METODE: I RCT-studien gjennomførte 

eksperimentgruppa høydose, høyrepetisjon 

medisinsk treningsterapi, mens kontroll-

gruppa gjennomførte lavdose, lavrepetisjon 

treningsterapi. Øvelsene for gruppene var 

like, men var dosert forskjellig i forhold til 

utvalgte doseringsparametere; antall øvel-

ser, repetisjoner og serier samt varighet 

av global/aerob øvelse (ergometersykkel). 

Eksperimentgruppa hadde flere øvelser, 

repetisjoner og serier, samt lenger varighet 

av global/aerob øvelse enn kontrollgruppa. 

Andre doseringsparametere som belastning 

og bevegelsesutslag ble individuelt tilpas-

set for alle deltakere i begge grupper, slik at 

øvelsene ble utført så smertefritt som mu-

lig. Deltakerne utførte den gruppespesifikke 

treningen tre ganger i uka i 12 uker, hele ti-

den med fysioterapeuten sin til stede. 

Denne studien er en oppfølging av RCT-

studien ett år etter posttest. Mellom posttest 

og oppfølging foregikk ingen intervensjon. 

Aktiviteten til deltakerne ble ikke kontrol-

lert i denne perioden.

Deltakere: Pasienter med PFSS ble rekrut-

tert fra ortopeder og allmennpraktiserende 

leger til tre involverte fysioterapiinstitutt for 

inkludering i originalstudien. Ett år etter 

posttest ble alle deltakere som hadde gjen-

nomført intervensjon og dermed inngikk i 

analysene innkalt til oppfølgingstesting. 

Måleinstrument: Effektmåla er de samme 

som i originalstudien; smerte og funksjon. 

Smerte ble målt på en Visuell analog skala 

(VAS; 0-10 cm) i hvile som gjennomsnittlig 

smerte siste 24 timer. Funksjon ble målt med 

step-down test (antall fullstendige steg ned 

på 30 sek) samt med modifisert Functional 

Index Questionnaire (FIQ; trepunktskala 

der totalskåre 0= svært store funksjonsvan-

sker mens totalskåre 16= ingen funksjons-

vansker).

Statistiske analyser: For å sikre styrke i 

analysene ved frafall av deltakere ble det 

valgt en «linear mixed model» for grup-

pesammenligning. All data ble reanalysert 

med denne metoden.

RESULTATER: Tross noe frafall i begge 

grupper til oppfølgingstestingen, forble 

gruppene like store og sammenlignbare. 

Derfor kunne analyser gjennomføres.

Effektmål: Etter avsluttet intervensjon 

i RCT-studien var det statistisk og klinisk 

signifikant forskjell mellom gruppene for 

alle effektmål i favør av eksperimentgruppa. 

Gruppeforskjellene var justert for kjønn og 

symptomvarighet. Ved oppfølgingstesting 

hadde gruppeforskjellene holdt seg og til 

og med økt for smerte og step-down med 

signifikant forskjell (p<0.05) mellom grup-

pene; -1.8 for gjennomsnittlig smerte [95 % 

konfidensintervall (CI) -2.7 til -1.0] og 4.5 

for step-down (95 % CI 2.4 til 6.5). Forskjell 

mellom gruppene for FIQ var 1.1 (95 % CI 

-1.1 til 3.3). Forskjellene er justert for kjønn 

og symptomvarighet.  

KONKLUSJON: Høydose, høyrepetisjon 

medisinsk treningsterapi virker til å ha po-

sitiv langtidseffekt for personer med patel-

lofemoralt smertesyndrom når det gjelder 

smerte og funksjon. Ett år etter avsluttet 

12 ukers intervensjonsperiode hadde grup-

peforskjellene holdt seg og til og med økt. 

Det vil si at eksperimentgruppa som utførte 

høydose, høyrepetisjon medisinsk trenings-

terapi i intervensjonsperioden viste vedva-

rende og til og med økt bedring ett år etter 

avsluttet intervensjon, mens kontrollgruppa 

som utførte lavdose, lavrepetisjon trenings-

terapi under intervensjon, viste tilbakegang 

ved ett års oppfølging, med smerteøkning 

og nedgang i funksjon. 

Referanse:
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medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain 
syndrome. Results from a single-blinded randomized controlled 
trial with 12 months follow-up. Physiotherapy (2013), DOI:  
10.1016/j.physio.2013.04.001.  

Langtidseffekt av medisinsk treningsterapi for 
pasienter med patellofemoralt smertesyndrom

Følg med på nyheter fra fag og forskning på 
www.fysioterapeuten.no
Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!



44     FYSIOTERAPEUTEN  9/13

Introduction
Musculoskeletal pathology involving the 

shoulder is associated with substantial mor-

bidity and loss of function that increases 

with age (1-3). It is generally considered 

that effective treatment is dependent upon 

understanding the mechanism of onset to-

gether with identification of the structure(s) 

involved with the symptoms and excluding 

those not involved. Mechanisms may in-

volve; trauma, inappropriate ergonomic set-

up, posture, repetitive and/or unaccustomed 

loading, systemic illness, local disease, or be 

idiopathic. Following routine clinical proce-

dures that include; observation, assessment 

of active and passive movements, palpation, 

and resistance tests, a series of orthopaedic 

tests are commonly applied to identify the 

structure(s) responsible for the pain and 

sub-optimal function (4). Orthopaedic 

shoulder tests fall into a number of diffe-

rent categories. Tests have been proposed 

to identify instability; such as the load and 

shift, sulcus and provocation tests (5).The 

Neer impingement sign (6), the Hawkins 

test (7) and the internal rotation resistance 

strength test (8) have been proposed to as-

sess impingement. Clinicians identify labral 

pathology utilising tests such as the; O’Brien 

active compression test (9) the Crank test 

(10) and Kim test (11). Recommenda-

tions to identify rotator cuff and biceps 

tendon pathology include; Speed’s test (4), 

Yergason’s test (4) and Empty can test (12). 

Clinical tests are devised by designing a cli-

nical test to stretch, contract and/or com-

press a specific shoulder tissue. The diagnos-

tic accuracy of the test is then determined by 

comparing the clinical outcome with a ‘gold’ 

standard comparison, such as; radiography, 

ultrasound scan, magnetic resonance ima-

ging, computed tomography and direct ob-

servation such as during open or arthrosco-

pic surgery. The gold standard tests involve 

observation of structural pathology, and it 

is this structural pathology which is con-

sidered to be the source of symptoms. In 

the shoulder, structural pathology such as; 

rotator cuff tendinopathy, bursal effusion, 

partial and full thickness rotator cuff tears, 

labral lesions and degenerative joint changes 

are considered to generate symptoms and 

the symptoms produced during the clinical 

tests are compared against these changes. 

For example weakness and pain during the 

empty can test becomes diagnostic for su-

praspinatus pathology (tendinosis through 

to full thickness tear) if an US or MRI scan 

demonstrates structural failure. A true po-

sitive occurs when the gold standard test 

is positive (ie observable rotator cuff tear) 

and the clinical test is positive (ie pain and 

weakness). A true negative is when the clini-

cal test is negative (ie no pain and weakness) 

and the gold standard test (ie MRI and US) 

does not demonstrate any structural failure. 

This process allows for the construction of 

the classic 2x2 table used to determine diag-

nostic accuracy (Figure 1).

In this example if a patient presents with 
a painful shoulder and a test for a labral tear 
is positive and an MRI demonstrates a labral 
tear this would be a true positive. If the 
clinical test does not produce symptoms and 
an MRI demonstrates no labral pathology, 
then this is a true negative. Clinical tests that 
produce only true positive and true negative 
results provide clinicians with considerable 

reasoning, treatment planning and patient 
education. However, situations occur 
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True positive
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False positive

Clinical test
negative -ve

(c)
False negative

(d)
True negative

FIGURE 1 2x2 Table used to compare clinical findings and gold standard structural changes.
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Some clinicians have recognised that making a 
structural diagnosis is challenging and have mo-
ved towards a symptoms modification approach.

MOBILIZATION If a single SSMP procedure totally alleviates symptoms, treatment is instigated to 
reduce the kyphosis. This may be done by postural awareness exercises, strengthening exercise, 
stretching, thoracic mobilizations and taping. Photo: Heidi Johnsen

when the clinical test is negative and the 
diagnostic reference test is positive, and the 
clinical test is positive and the diagnostic 
reference test is negative. These results are 
respectively known as false negatives and 
false positives. For a clinical assessment 
procedure to be of clinical value to identify 
symptomatic pathology in only one 
structure both the sensitivity of the test (true 
positive/true positive and false negative), 

negative and false positive), both must be 
as close to 100% as possible (13). This 
can only occur if the clinical test assesses 
only one structure and the gold standard 
reference tests only demonstrate structural 
pathology when symptoms are present.

Reproduction of symptoms
If the sensitivity is high (ie close to 100%), 

but the specificity is low, then the clinician 

will be able to reproduce symptoms, but in 

reality will not know which structure is cau-

sing the symptoms. Unfortunately this is the 

case for the majority of tests designed to test 

for impingement and rotator cuff pathology. 

The clinical tests often reproduce the symp-

toms of pain and weakness, but frequently 

the reference tests are negative, and equally 

the clinical tests are negative and the refe-

rence tests are positive (14-17). Sometimes 

the specificity of a test may only be 50% (16, 

17) which would not allow the clinician to 

develop an informed opinion as to where 

the symptoms were coming from. Calis et 

al (18) reported a sensitivity of 88.7% and 

a specificity of  30.5% for the Neer impinge-

ment sign. Litaker et al (19) reported values 

of 97.4% and 9.0% for the same test. Calis 

et al (18) reported sensitivity and specificity 

values of 92.1% and 25% for the Hawkin’s 

test. These figures clearly question the ability 

to arrive at a definitive diagnosis. Hegedus 

et al (20) have recently published a compre-

hensive review investigating clinical shoul-

der tests. They concluded that the use of any 

single shoulder orthopaedic tests to make a 

conclusive diagnosis is questionable.

If diabetes is suspected, it is conceivable 

that both clinicians and patients might be 

reluctant to commence insulin therapy if a 

blood test was only 50% accurate in detec-

ting diabetes as the cause of the presenting 

symptoms. However many patients are be-

ing referred for surgery (subacromial de-

compression and rotator cuff repair) on the 

basis of clinical tests that cannot definitively 

confirm a diagnosis and imaging tests that 

might demonstrate structural pathology 

but the structural changes may be entirely 

asymptomatic (15, 21-26).

There are many reasons why the clinical 

orthopaedic tests for the shoulder are in-

capable of isolating individual structures. 

These include; (i) rotator cuff tendons that 

are not individual units but attach to other 

tendons and tissues such as ligaments and 

capsules (27, 28), and (ii) the presence of 

up to 12 bursae around the shoulder (29) 

that are capable of generating pain (30). 

These structures may be stretched and/or 

compressed in all the shoulder orthopaedic 

tests. In addition to this, weakness may not 

be true weakness, but be due to pain inhibi-

tion (31, 32). It is not known why structural 

change may not be symptomatic, but with 

studies reporting that up to 50% or more of 

people without symptoms may have structu-

ral change (21, 22, 24, 25), imaging cannot 

inform a clinician conclusively where the 

symptoms are emanating from. These issues 

have recently been explored in detail (15, 

26).

Currently it appears that the process of 

making a diagnosis using a combination 

of clinical tests supported by imaging fin-

dings will not allow a clinician to arrive at a 

structural diagnosis with certainty (26). This 

has been recognized by clinicians treating 

other areas of the body (33, 34). 

The Shoulder Symptom Modification 
Procedure
With respect to the shoulder, some clinici-

ans have recognized that making a structu-

ral diagnosis is challenging and have moved 

towards a symptoms modification approach 

(26, 35, 36). One such process is known as 

the Shoulder Symptom Modification Proce-

dure (SSMP) (26). The SSMP involves a se-

quential process that aims at immediately 
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identifying postures and techniques that 

will reduce symptoms. Initially a number of 

postures, movements and activities that re-

produce shoulder symptoms are identified, 

quantified and qualified. These are patient 

determined and are associated with symp-

toms that if reduced or eliminated would 

make a measureable improvement to the 

quality of the patients life. Once identified, 

the first procedure is to determine the im-

mediate effect of altering the thoracic kyp-

hosis on the symptoms. This is either done 

actively or in the case of more challenging 

functions, such as; swimming, throwing, 

push ups or other complex upper limb func-

tion, tape is used to control the kyphosis 

(26). If this single procedure totally alleviates 

symptoms, treatment is instigated to reduce 

the kyphosis. This may be done by postural 

awareness exercises, strengthening exer-

cise, stretching, thoracic mobilizations and 

taping. The SSMP algorithm requires each 

technique to be tested on 2 separate occa-

sions to ensure the effect of any modification 

procedure is consistent and mechanical. If 

the thoracic procedure reduces symptoms 

by 100% on two occasions, treatment is only 

directed at treating this. If reducing the ky-

phosis makes no impact on symptoms then 

the next part of the algorithm is assessed. 

If reducing the kyphosis results in a partial 

reduction in symptoms, the effect of this is 

then added to the next part of the algorithm. 

The next part of the algorithm involves as-

sessing three planes of scapular position and 

combinations of positions on symptoms. 

This may be done during weight bearing and 

non-weight bearing activities. The changes 

to scapular position are minimal and are 

not designed to restrict or facilitate scapular 

movement. They only serve to alter the star-

ting position of the scapula and the way the 

scapular moves on the thorax and articulates 

with the humeral head. Again if this proce-

dure alone or in combination with the tho-

racic procedure results in 100% reduction in 

symptoms on two occasions, the assessment 

procedure is stopped and treatment com-

menced. If all symptoms are not resolved, 

then the next part of the algorithm is assess-

ed. The next component of the SSMP is to in-

vestigate the relationship between the gleno-

id fossa and humeral head. This component 

assesses the glenohumeral relationship by 

using up to 13 very quick procedures. Tes-

ting stops if one or a combination of techni-

ques results in 100% reduction of symptoms 

(on two occasions). As with the other parts 

of the SSMP algorithm, techniques that are 

used to assess and reduce symptoms are then 

used to inform techniques that are used to 

treat. As this is patient lead, it is hoped that 

improved compliance results from the fact 

it is the patient that has identified what is 

helping to reduce their symptoms. The final 

component of the Shoulder Symptom Modi-

fication procedure is determining the effect 

of neuromodulation procedures on shoulder 

symptoms. This involves, manual therapy, 

taping and soft tissue based techniques. If all 

the symptoms are eliminated by one part or 

a combination of components of the SSMP, 

then no further investigation is required. If 

the SSMP fails to reduce any symptoms (as 

will happen with frozen shoulder), another 

care pathway is instigated. If the SSMP parti-

ally reduces symptoms, then a determination 

of the reasons for the remaining symptoms is 

made and appropriate treatment instigated. 

Common reasons for this are a concomitant 

rotator cuff and/or biceps tendinopathy. In 

addition to using the componenets of the 

SSMP that reduced symptoms, alternative 

treatment is instigated respecting the stage 

of the tendinopathy (37). It is essential that 

prior to applying the SSMP other causes of 

pain and symptoms such as sinister patho-

logy/red flags are carefully and thoroughly 

screened for (38). If the patient fails to re-

spond, then an appropriate onward referral 

is mandatory. 

Conclusions
The SSMP has been advocated due to the 

clinical dilemma of making a definitive 

structural diagnosis. The reliability of the 

procedure is currently being tested in in-

tra- and inter-tester reliability studies, and 

its ability to inform management will also 

be subject to future research. In addition to 

shoulder management approaches such as 

the Shoulder Symptom Modification Proce-

dure (26), effort is required to develop ways 

to improve methods of making a structural 

diagnosis through enhanced clinical and 

imaging procedures.
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Sammendrag av «Bassengprosjektet». 

Skrevet av Anne Christie, fysioterapeut, 
Ph.d., Nasjonalt Kompetansesenter for 
revmatologisk rehabilitering - NKRR, Diakon-
hjemmet Sykehus, Oslo.

BAKGRUNN: Til tross for at gruppebe-

handling i oppvarmet basseng er høyt 

verdsatt av personer med revmatisk ledd-

sykdom er de helsemessige gevinstene av 

slik behandling ikke tilstrekkelig viten-

skapelig dokumentert. Hensikten med 

prosjektet er å undersøke effekt av grup-

pebehandling i oppvarmet basseng på 

symptomer og fysisk aktivitetsnivå hos 

denne pasientgruppen.   

Personer med inflammatorisk revma-

tisk leddsykdom kan oppleve store sving-

ninger i symptomer, både i løpet av en 

dag og over tid. På grunn av sykdommens 

svingende forløp kan det være vanskelig å 

skille behandlingseffekt fra sykdommens 

naturlige svingninger. Prosjektet benytter 

derfor en metode med mange gjentatte 

målinger før, under og etter bassengbe-

handlingen (interrupted time-series de-

sign = ITS). Tradisjonelt har pasientrap-

porterte data blitt samlet inn ved hjelp av 

spørreskjema (gullstandard), men denne 

metoden er lite egnet ved mange og hyp-

pige målinger.  

Tekstmeldinger over mobiltelefon 

(SMS) har vist seg egnet for dette designet, 

i tillegg til at metoden gir mulighet for re-

gistrering av tid og dato for rapportering. 

PILOTPROSJEKT: Metodeutprøving: I 

pilotprosjektet ble SMS (ny metode) sam-

menlignet med spørreskjema («gullstan-

darden»). Hensikten med pilotprosjektet 

var to-delt: 1)Teste metodens funksjona-

litet og 2)Sammenligne tekstmelding (ny 

metode) med spørreskjema («gullstan-

dard»). 

METODE: Tjue-åtte deltakere besvarte 

daglig 4 spørsmål (smerte, tretthet, stivhet 

og evne til å utføre daglige aktiviteter) på 

en gradert numerisk skal (0 - 10, 10 = best) 

over en periode på 28 påfølgende dager.  

Annenhver dag fikk deltakerne tilsendt 

følgende SMS: 

«Fra 0-10, angi grad av smerte, tretthet, 

stivhet og evne til å utføre daglige aktivite-

ter nå? 0 = ingen, 10 = verst tenkelig. Husk 

punktum mellom tallene. TAKK!»

Fullstendig tekst var gitt deltakerne på 

plastbelagte kort i lommeformat. 

Deltakerne skulle svare på SMS ved å 

taste inn det tallet de syntes passet best for 

hvert spørsmål og skille tallene med punk-

tum, eks. «6.3.7.5». Annenhver dag skulle 

deltakerne besvare de samme spørsmålene 

på spørreskjema.   

Data fra SMS ble lastet ned via en sikret 

server, mens data fra spørreskjema måtte 

plottes manuelt. 

FORELØPIGE RESULTATER fra pilotpro-

sjektet viser (ikke publiserte data): Skårer 

(gjennomsnitt) og variasjon (SD og range) 

var sammenlignbare mellom de to forma-

tene. SMS datasettene var mer komplette 

enn datasettene fra spørreskjemaene. Del-

takerne foretrakk SMS som metode. 

HOVEDPROSJEKTET: Multisenterstudie 

med deltakelse fra Haugesund Sanitets-

forening Revmatismesykehus, Revmatis-

mesykehuset i Lillehammer og Rehabi-

literingssenteret Nord-Norges Kurbad i 

Tromsø. 

INTERVENSJON: Poliklinisk gruppebe-

handling i oppvarmet basseng (> 32 gra-

der) en gang per uke à 45 min over en 12 

ukers periode. Behandlingen instrueres av 

fysioterapeut og vektlegger trening av be-

vegelighet, styrke, utholdenhet og balanse. 

Gruppene følges over fire perioder: To 

perioder med bassengbehandling og to pe-

rioder uten bassengbehandling. 

METODE: Datainnsamling med SMS 2 

x per uke. 

STATUS per 1. mars 2013: Annen om-

gang med intervensjon er i gang på alle 

tre steder. Datainnsamlingen avsluttes i 

tidsrommet 30. mai - 20. juni (avhengig av 

sted).

Studien er enda ikke publisert.

Revmatiske leddsykdommer: Effekt av gruppebehandling 
i oppvarmet basseng
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En randomisert studie som sammenliknet 

avstivningsoperasjon med kognitiv inter-

vensjon og trening ved kroniske ryggsmer-

ter, fikk stor oppmerksomhet etter at den 

ble publisert i Spine i 2003 (1). Resultatene 

ble ikke bare diskutert i fagmiljøet. Det store 

økonomiske tidsskriftet Forbes omtalte stu-

dien i en stor artikkel som reiste spørsmål 

ved hvorfor det var så mange ortopediske 

operasjoner i USA. Også en randomisert 

studie som sammenliknet operasjon og vei-

ledet trening ved impingement syndrom el-

ler kronisk senebetennelse i skulderen ble 

omtalt (2). To av spørsmålene som ble stilt 

var: Hva er grunnen til at ryggkirurger og 

skulderkirurger er blant de best betalte le-

gene i USA? Hvorfor blir pasientene operert 

når fysioterapi kan gi like gode resultater?  I 

denne artikkelen vil jeg legge vekt på noen 

studier som har sammenliknet operasjon 

og fysioterapi, og i tillegg diskutere hvordan 

tankeendring kan føre til endret sykdomsat-

ferd og bedre muskelstyrke. Trening etter 

vanlige muskelfysiologiske prinsipper kan 

ha vesentlig større betydning for pasienter 

med menisk- eller korsbåndskade enn for 

ryggpasienter, men det diskuteres ikke i 

denne artikkelen.

Medieomtalen etter den første ryggstudi-

en bidro til en sterk diskusjon i fagmiljøet og 

var sannsynligvis årsaken til at det tok tre år 

før vi fikk publisert den andre randomiserte 

studien (3). Den ble gjennomført samtidig 

med studien publisert i 2003 og viste at pa-

sienter som tidligere er operert for prolaps, 

ikke har nytte av avstivningsoperasjon. Re-

sultatene viste tvert i mot en ikke-signifikant 

tendens i favør av kognitiv intervensjon og 

trening. Forskjellen var like stor eller liten 

som den statistisk signifikante forskjellen 

i favør av mellomvirvelskiveprotese versus 

tverrfaglig rehabilitering i en nylig publisert 

studie (4).

Våre studier ble kritisert først og fremst 

fordi de var små, men også fordi noen av 

pasientene krysset over fra ikke-operativ til 

operativ behandling, og fordi bruk av «in-

tention to treat» i den statistiske analysen 

derfor er vanskelig å forstå for den vanlige 

kliniker. «Intention to treat» betyr kort for-

talt at en pasient uansett hvilken behandling 

som er gitt, blir analysert ut fra randomise-

ringen. Ved mange sykdommer og plager 

er det fortsatt slik at behandlingseffekten er 

avhengig av hvem som får den. Det er derfor 

viktig at behandlingen blir gitt til to grupper 

av pasienter som er mest mulig like. For ek-

sempel har sykmeldte vesentlig dårligere ef-

fekt av operasjon for impingement syndrom 

enn de som er i arbeid (5).  Om ikke bok-

stavelig, gjelder fortsatt Bernhard Shaws ord 

fra «The Doctor´s Dilemma» i 1906: «Thus 

it is easy to prove that the wearing of tall 

hats and the carrying of umbrellas enlarges 

the chest, prolongs life, and confers immu-

nity from diseases, for the statistics showed 

that the classes which use these articles are 

bigger, healthier, and live longer than the 

class which never dreams of possessing such 

things (6).»

En stor engelsk ryggstudie ble publisert 

i 2005 med samme resultat som i de nor-

ske studiene (7). Resultatene i de norske 

og engelske studiene stod i kontrast til en 

tilsvarende svensk studie der avstivningso-

perasjon ble sammenliknet med vanlig be-

handling i primærhelsetjenesten (8).  

Vi forundret oss over hvorfor de svenske 

ryggkirurgene og forskerne valgte et be-

handlingsalternativ som i virkeligheten var 

å betrakte som å tape i et lotteri. Bare pla-

ceboeffekten ved operasjon og noceboeffek-

ten ved ikke-operativ behandling ville være 

nok til å finne en forskjell.  Vi forundret oss 

over studien fordi en svensk fysioterapeut 

sammen med en ryggkirurg og en psykolog 

hadde publisert en studie som viste at kog-

nitiv intervensjon og trening hadde bedre 

effekt en konvensjonell fysioterapi (9). Re-

sultatene i denne studien var konsistente 

og viste redusert sykefravær og bedring av 

funksjon, muskelstyrke og bevegelighet. 

Vi har nå i flere år arbeidet med en lang-

tidsoppfølging av studiene på avstivningso-

perasjon. Den norske delen av den interna-

sjonale studien har vært finansiert av Norges 

Forskningsråd og kom raskt i gang, både 

kliniske, genetiske og radiologiske resulta-

ter er publisert (10,11). Av størst interesse 

for fysioterapeuter er det kanskje at vi i tråd 

med ett års-resultatene fant en fremgang i 

funksjon og muskelstyrke som ikke kunne 

forklares av tilsvarende endringer i muskel-

morfologi (areal og tetthet av ryggmuskula-

turen) (10).

De to norske studiene har blitt slått 

sammen med den engelske og svenske stu-

dien, og de kliniske resultatene i denne in-

ternasjonale studien ble nominert til Volvo-

prisen i 2013. Like før publisering av studien 

Trening, kognitiv intervensjon 
eller operasjon?
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Gamlemor på 85 år må selv betale for rehabilitering 
og fysioterapi dersom hun har et stabilt brudd i 
bekkenet som ikke blir operert.

nektet de svenske forskerne å skrive under 

på at studien kunne publiseres. Dette var 

oppsiktsvekkende fordi vi i seks år hadde 

samarbeidet om langtidsoppfølgingen og 

fordi publikasjon av kliniske resultater var 

protokollført. Prosessen er omtalt i siste 

nummer av Back Letter (Landmark study 

comparing fusion surgery to nonoperative 

care – and an ethical dilemma, September 

9th 2013). De svenske dataene er senere 

trukket ut, og samlede langtidsresultater fra 

den engelske og den norske studien blir pu-

blisert i Spine J i oktober. Det gjenstår fort-

satt å se om og når de kliniske resultatene av 

den svenske studien blir publisert. 

Omfanget av rygg-, kne- og skulderki-

rurgi er mangedoblet de siste 20 årene. Dette 

kan skyldes mange faktorer, men det betyr 

at svært mange som tidligere klarte seg med 

sine vedvarende eller tilbakevendende pla-

ger uten operativ behandling nå blir operert.

Hvor stor er egentlig gevinsten?  
For de vanligste diagnosene er det ingen el-

ler liten effekt. Dette gjelder for eksempel 

artroskopisk kirurgi ved kneartrose (12), 

vertebroplastikk ved kompresjonsbrudd i 

ryggen, (13,14) og akromionreseksjon for 

impingement syndrome eller subakromiale 

smerter (15). Markedet og det offentlige 

helsevesenet synes i liten grad å ha tatt dette 

til etterretning. Myter om effekt av behand-

ling skaper forventninger som er vanskelig 

å endre eller tar uforholdsmessig lang tid 

å endre. I en ny oversiktsartikkel evaluerte 

en forskergruppe originalartikler publisert i 

New England Journal of Medicine fra 2001 

til 2010 (16): Av i alt 363 artikler som testet 

en eksisterende behandling, fant 40 prosent 

behandlingen ineffektiv, og 27 prosent av ar-

tiklene var inkonklusive. 

Prioritering i helsevesenet
Det er et paradoks at operasjoner gir rett til 

fri fysioterapi i seks måneder, mens gamle-

mor på 85 år selv må betale for rehabilite-

ring og fysioterapi dersom hun har et stabilt 

brudd i bekkenet som ikke blir operert.  I 

dag får vi høre at en ung kvinne på 30 år 

med skulderplager diagnostisert som im-

pingement syndrom kan bli operert uten 

forutgående medikamentell behandling el-

ler fysioterapi. Deretter har hun rett til fri 

fysioterapi i seks måneder. 

Fører dette til kortere eller lengre 
køer? 
De fleste fysioterapeuter har erfart at eldre 

mennesker med brudd har mye smerter en-

ten bruddene er stabile eller ikke, og at pa-

sientene ofte er fortvilet, ikke bare på grunn 

av smertene, men fordi de ikke er selvhjulp-

ne. Komorbiditet er vanlig hos eldre, og selv 

om bruddet er stabilt, kan det være dråpen 

som får begeret til å renne over. Som regel 

har de et betydelig redusert funksjonsnivå 

og behov for oppfølging og behandling inn-

til de trygt kan klare seg uten hjelp. Her spil-

ler fysioterapeuten en viktig rolle.

Hva er kognitiv intervensjon?
For 18 år siden publiserte Indahl og med-

arbeidere en stor studie som viste at en en-

kel intervensjon reduserte sykefraværet ved 

ryggsmerter mer effektivt enn behandling 

av fysioterapeut og kiropraktor i primær-

helsetjenesten (17). Han brukte god tid på 

å undersøke pasienten og fortelle om hva 

han fant. Han la vekt på at smertene hadde 

en vesentlig muskulær komponent, at ryg-

gen var sterk og tålte stor belastning og at 

det beste pasienten kunne gjøre var å bruke 

ryggen. Budskapet ble forsterket ved sam-

tale med en sykepleier og en fysioterapeut. 

I forelesninger forteller Indahl at pasienten 

har et bilde i sitt hode om hva som er galt, 

og at du som behandler kan bidra til å endre 

dette. Han er en mester i å forenkle og bruke 

gode aforismer i likhet med en australsk 

fysioterapeut som har hatt suksess med sin 

behandlingsmetode (18). 

Indahl forklarer pasienten hva han ser på 

bildene, men legger ingen vekt på degene-

rative forandringer som han ikke kan gjøre 

noe med. I likhet med fysioterapeuter for-

klarer han at det ofte er ryggmusklene som 

er mest smertefulle. Han forteller at dette 

gjør at du blir forsiktig, og at du begynner 

å bevege deg som om du går på usikker is. 

Indahl identifiserte ikke systematisk pa-

sientens negative automatiske tanker, han 

målte heller ikke pasientens engstelses- og 

unngåelsesatferd. Det kan diskuteres om 

han gjennomførte en kognitiv intervensjon 

eller om «brief intervention» som behand-

lingen er kalt i engelskspråklige artikler, er 

forskjellig fra kognitiv intervensjon og mer 

å regne som en moderne ryggskole eller en 

rådgivende konsultasjon. Målet med be-

handlingen var å bidra til tankeendring, og 

han målte endret sykdomsatferd og redu-

sert sykefravær. Grunnleggende i kognitiv 

terapi er å bidra til bedring av symptomer, 

følelser og atferd ved å endre pasientens 

tanker. En forutsetning for å lykkes er å 

lytte til pasienten og stille gode spørsmål. 

Professor Egil Martinsen som er en nestor 

i kognitiv terapi i Norge, skriver at det ikke 

er den objektive situasjonen i seg selv som 

er interessant, men tolkningen av den (19). 

Derfor er ikke bare pasientens, men også 

terapeutens tolkning, interessant. Den kan 

påvirkes ved utdanning. I en ny randomisert 

studie ble tradisjonell biomekanisk fysiote-

rapiutdanning i rygglidelser sammenliknet 

med biopsykososial utdanning (20). Den 

sistnevnte utdanningen førte til en vesent-

lig tankeendring blant studentene. Etter å ha 

gjennomgått kurset mente de at pasientene 

skulle være mindre forsiktige med ryggen 

og kortere ute av arbeid. Moderne utdan-

ning bør hjelpe fysioterapeuten til å kunne 

gi «brief intervention» ved vanlige plager. 

Ved mer sammensatte plager vil utdanning 

i kognitiv terapi være en forutsetning (21). 

For fysioterapeuten finnes andre tilnær-

mingsformer ved sammensatte plager, for 

eksempel psykomotorisk behandling. Kvali-

tativ forskning, bl.a. ved bruk av fenomeno-

logisk teori, er brukt for å studere denne be-

handlingsformen. Dette kan gi god innsikt 

ikke minst i kroppslige uttrykksformer, men 

i dagens kunnskapsbaserte overbygning kan 

en behandlingsform bli feilaktig nedvurdert 

dersom ikke effekten er evaluert i randomi-

serte studier.

Aage Indahl var også sentral i gjennom-

føringen av behandlingen som vi kalte kog-

nitiv intervensjon og trening i studiene der 

dette ble sammenliknet med avstivnings-

operasjon. I disse studiene fant vi at pasi-

entens engstelses- og unngåelsesatferd ble 

redusert, og at funksjon og muskelstyrke 
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bedret seg. Vi identifiserte pasientens nega-

tive tanker, pasienten beskrev fysiske symp-

tomer, tanker, følelser og atferd ved hjelp av 

standardisert spørreskjema. I tillegg ekspo-

nerte vi pasienten for såkalte ikke anbefalte 

aktiviteter som å løfte med strake ben, hop-

pe osv. Dette ble kombinert både med grup-

petrening og individuell trening. Vi var ikke 

i stand til å måle hva som betydde mest for 

den enkelte pasient, men vi målte endring 

av pasientens tanker om ryggen, bedring i 

symptomer, bevegelighet og muskelstyrke.

Kognitiv intervensjon eller trenings-
terapi ved kroniske ryggsmerter?
Smerte fører reflektorisk til unngåelsesat-

ferd. Dette er hensiktsmessig ved akutte 

smerter, men kan bidra til å forsterke vedva-

rende smerter. Det kan diskuteres om dette 

er en fobi - en bevegelsesfobi. I så fall har 

gradvis eksponering for aktiviteter som pa-

sienten ikke vil gjøre på grunn av smerter, 

vist seg å være et effektivt hjelpemiddel (22). 

Det sentrale i den kognitive intervensjonen 

er at endring av tanker ligger til grunn for 

endring av følelser og atferd. I en randomi-

sert studie i Bergen fant manuellterapeuter 

at kognitiv intervensjon hadde bedre effekt 

enn manuellterapi ved uspesifikke rygg-

smerter (23). 

Spørsmålet om den kognitive interven-

sjonen må kombineres med trening for å få 

et godt resultat har vært uavklart. For fysio-

terapeuter er det sannsynligvis mest naturlig 

å kombinere de to metodene. I en studie som 

inkluderte pasienter med subakutte uspesi-

fikke ryggsmerter (sykmelding 2) fant Kjer-

sti Storheim og medarbeidere ingen forskjell 

i sykefravær mellom enkel kognitiv inter-

vensjon, gruppetrening til musikk og van-

lig behandling i primærhelsetjenesten (24). 

Engstelses- og unngåelsesatferd ble redusert 

både i gruppen som fikk enkel kognitiv in-

tervensjon og i gruppen som fikk trening til 

musikk. Det tyder på at både samtale og ek-

sponering (erfaring ved gruppetrening) kan 

bidra til tankeendring. Den enkle kognitive 

intervensjonen hadde best effekt på bedring 

av funksjon og generell livskvalitet. Studien 

var dessverre for liten til å konkludere med 

hensyn til effekt på sykefraværet, men det 

var ingen forskjell mellom gruppene på det 

som var studiens hovedutfallsmål.

Best behandling for riktig pasient?
Et viktig spørsmål er hvor lenge pasienten 

skal gå til behandling og hvor omfattende 

intervensjonen skal være for å gi effekt. 

Kort sagt: Hvem har mest nytte av «brief in-

tervention»? Hvem har bedre effekt om dette 

ledsages av kortvarig treningsterapi? Hvem 

har bedre nytte av omfattende tverrfaglig re-

habilitering?  En nylig publisert dansk studie 

tyder på at den enkle intervensjonen er mest 

kostnadseffektiv (25). 

Sub-gruppering har blitt et moteord i 

fagmiljøet. Begrepet gjenspeiler en kritikk 

av sekkediagnosen uspesifikke ryggsmer-

ter. Som tidligere nevnt kan andre faktorer 

enn behandlingen i seg selv ha stor betyd-

ning for behandlingsresultatet. Forløpet ved 

akutte førstegangs ryggsmerter er så godt 

at placebo gir like stor suksess som aktiv 

behandling. I en norsk forløpsstudie var 

opplevelsen av emosjonelt stress i akuttsta-

diet den eneste faktoren som forklarte hvem 

som hadde vondt etter et år. (26). Også eng-

stelses- og unngåelsesatferd hadde betyd-

ning, men bare i tre mnd. Det er en kunst 

i dagens behandlingskåte samfunn å for-

midle dette til pasienten. I helsevesenet kan 

vi enten vi er leger eller fysioterapeuter ha 

vikarierende motiver for overdiagnostise-

ring og behandling. Dette bidrar unektelig 

til køer og redusert kostnadseffektivitet i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor er 

debatten sosiologen Ivan Illich reiste i boka 

«Medical Nemesis» – Hvis medisinen ikke 

fantes – på 1970-tallet, reist igjen i artikler 

og egne konferanser om overbehandling og 

overdiagnostisering (27).  
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Sammendrag av artikkelen: Efficacy of clas-
sification based cognitive functional therapy 
in patients with non-specific chronic low back 
pain: A randomized controlled trial publisert i 
juli utgaven av European Journal of Pain 2013.

Skrevet av Kjartan Vibe Fersum, manuell-
terapeut og postdoktor ved Forskningsgruppe 
i fysioterapi, Institutt for Global helse og 
Samfunnsmedisin, UIB

INTRODUKSJON: Uspesifikke korsrygg-

smerter av langvarig karakter har vist seg å 

være vanskelig å endre. Evidensen ved for-

skjellige intervensjoner som manuellterapi, 

øvelser, akupunktur, injeksjonsbehandling 

eller kognitiv terapi, viser at det ofte er van-

skelig å avgjøre hvilken av disse som kom-

mer best ut, samt at effektstørrelsene i beste 

fall er moderate.  To mulige forklaringsme-

kanismer til dette har blitt foreslått: 1) Man-

glende evne til å vurdere og behandle ut fra 

en adekvat biopsykososial forståelsesmo-

dell. Det antas at denne gruppen pasienter 

ofte kommer inn i en ond smertesirkel der 

forskjellige faktorer potensielt kan være med 

på å opprettholde plagene. Dette inkluderer 

kognitive faktorer (negative forestillinger, 

katastrofetanker, avverge pga frykt, eng-

stelse, depresjon og stress), fysiske faktorer 

(smerteprovoserende belastninger og beve-

gelser relatert til nevrofysiologiske endrin-

ger i hjernen, beskyttende muskelaktivitet, 

smerteatferd og ellers generell de-kondi-

sjonering tilkommet over tid) og livsstils-

faktorer (sedat atferd, inaktivitet og dårlige 

søvnvaner).  2) Mangel på multidimensjo-

nale klassifikasjonssystemer som tilretteleg-

ger for en integrert og tilpasset behandling 

for denne store heterogene populasjonen 

av pasienter med langvarige ryggsmerter.  

Cochrane Back Review gruppen har foreslått 

at identifisering av sub-grupper hos pasien-

ter med ryggplager er nøkkelen for å demme 

opp for denne eksisterende heterogeniteten. 

Siden 1997 har en nytt multidimensjonalt 

klassifikasjonssystem blitt utviklet av Peter 

O’Sullivan og medarbeidere. Dette systemet 

er forankret i Quebec sitt klassifikasjons-

system fra 1987 og kategoriserer pasienter 

med langvarige uspesifikke ryggplager ut fra 

en klinisk resonneringsmodell med mange 

forskjellige nivåer.  Behandlingen basert på 

dette systemet har blitt kalt klassifikasjons-

basert kognitiv funksjonsrettet behandling 

(KKFB) og tar sikte på å direkte utfordre 

pasientens atferd igjennom en gradvis inte-

grert kognitiv og funksjonsrettet måte.

METODE: Denne randomiserte kontrol-

lerte studien hadde som hensikt å undersøke 

effekt av KKFB  sammenliknet med manu-

ellterapi og øvelser (MTØ). Lineær mikset 

modell ble brukt for å estimere behandlings-

effekt mellom gruppene. Primære utfallsva-

riabler etter 12 mnd var Oswestry funk-

sjonsskjema og smerteintensitet, målt med 

numerisk skala. Inklusjonskriterier: alder 

18-65 år, diagnosen uspesifikke korsrygg-

smerter med >3 mnd varighet, lokaliserte 

smerter fra T12 til nedre del av setemusku-

latur, smerter provosert av dagligdagse sta-

tiske holdninger, bevegelser eller aktiviteter. 

Oswestry funksjonsskjema måtte være over 

>14% og smerteintensitet siste 14 dager > 

2/10.  121 pasienter ble randomisert til en-

ten klassifikasjonsbasert kognitiv funksjons-

rettet behandling (n=62) eller manuellterapi 

og øvelser (n=59). 

RESULTATER: Gruppen som fikk KKFB 

viste både klinisk og signifikant (p < 0.001) 

bedre effekt enn de som fikk MTØ. For Os-

westry funksjonsskjema oppnådde gruppen 

som fikk KKFB en bedring på 13.7 poeng, 

og MTØ fikk en bedring på 5.5 poeng. For 

smerteintensitet oppnådde KKFB 3.2 po-

engs endring, mens MTØ oppnådde 1.5 

poeng. Minimum klinisk viktig endring for 

Oswestry er angitt til å være en endring på 

>10% og over to poengs endring på smer-

teintensitet.  For funksjon oppnådde 63% 

dette i gruppen som fikk KKFB mot 31% i 

MTØ. For smerter var det henholdsvis 74% 

i KKFB gruppen mot 41% i MTØ-gruppen. 

Det var i tillegg tre ganger så liten sjanse for 

å bli sykemeldt siste år dersom man var i 

gruppen som fikk KKFB. Andre sekundære 

utfallsmål som redselsavverge, tilfredshet og 

behov for videre behandling viste også sig-

nifikante endringer i favør av KKFB.

KONKLUSJON: Klassifikasjonsbasert kog-

nitiv funksjonsrettet behandling oppnådde 

både klinisk og signifikante endringer i 

forhold til manuellterapi og øvelser, både 

på primære og sekundære utfallsmål. Disse 

endringene viste seg allerede etter tre mnd 

og ble opprettholdt ved langtidsoppfølging 

etter ett år.

Referanse:
K. Vibe Fersum, P.B. O’Sullivan, J.S. Skouen, A. Smith, A. Kvale
Efficacy of classification-based cognitive functional therapy in 
patients with non-specific chronic low back pain: a randomized 
controlled trial. Eur J Pain 2013; 17(6): 916-28.

Klassifikasjonsbasert kognitiv funksjonsrettet behand-
ling for langvarige uspesifikke korsryggsmerter

 Fysioterapeuten publiserer norske sammendrag av doktorgrader. 
Vi vil gjerne ha sammendragene sendt til fagredaktør; fagredaktor@
fysio.no. Maksimal lengde er 3.000 tegn uten mellomrom. 

Mer informasjon finner du på www.fysioterapeuten.no

Har du nylig avlagt doktorgrad?
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Mange som bruker MOTOmed jevnlig rapporterer om:

WalkAide® er en høyteknologisk elektrostimulator som hjelper mange droppfotpasienter  
til å løfte foten under gange. WalkAide® er meget avansert og må ikke forveksles  med  

                               tidligere elektrostimulatorer som har vært  
                       tilgjengelige for denne pasientgruppen. 
                Ny teknologi, basert på en  
      programmerbar tiltsensor,  
            gjør WalkAide® lett og  
              betjene for brukeren 
                
                Enkel elektrodeplassering 
                 

                 Ingen hælsensor 
                  
                  

           Egnet også for barn 
             

                    WalkAide® er godkjent som 
et ortopedisk hjelpemiddel 
gjennom NAV  

 

www.atliusgruppen.no

info@altiusgruppen.no
tlf: 40 00 70 08

I samarbeid med professor Stuart McGill har Altuis Gruppen AS 
gleden av å invitere til praktisk og teoretisk ryggseminar

Stuart McGill Ryggseminar

Tid og sted: 19. og 20. februar 2014, Scandic Hotell Hamar 
Dag 1: kl. 0830 – 1630  Dag 2: kl. 0900 – 1630 

Påmelding: www.altiusgruppen.no
Bindende påmelding  

Avgift:  Før 20. des- 3.900,-  Etter 20. des-  4.500,- 
Inkluderer lunsj og forfriskninger begge dager 

Overnatting: Scandic hotell Hamar tilbyr overnatting med frokost 
i enkeltrom til 1090,- og 1290,- i dobbeltrom
Gi beskjed ved påmelding om du ønsker overnatting 
sammen med påmeldingen, så tar vi oss av det 
Oppgjøret for overnatting gjøres på hotellet

 

Spørsmål: info@altiusgruppen.no  
Darren Stainsby  Tlf. 40 00 70 08 

Forbehold:  Altius Gruppen AS kan ikke stilles til ansvar dersom 
kurset må avlyses som følg av sykdom eller andre 
forhold som ligger utenfor vår kontroll  

  

19. og 20. februar 2014
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Vi er en profesjon med kunnskap og virkemidler som kan utgjøre en forskjell for 
befolkningens helse. I tillegg er vi svært opptatt av å videreutvikle vår egen og pro-
fesjonens kunnskap. Medlemsundersøkelser, leserundersøkelser, kursdeltakelse og 
debatter i organisasjonen bekrefter det.  

Vi er også heldige som har økonomiske muligheter til å ha dette faglige fokuset. 
Noen svært forutseende kolleger tok på 1970-tallet grep for å gjøre det mulig å vi-
dereutvikle kunnskapen innen fysioterapifaget. I dialog med myndighetenene ble 
det enighet om å sette av en bitte liten del av det som var bevilget til fysioterapi i et 
fond. Dermed var Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter etablert. Det 
til enhver tid sittende styret for Fondet har i alle år forvaltet pengene svært klokt, 
samtidig som de har forsøkt å være fremtidsrettede i sine tildelinger. Det har gitt 
store gevinster. 

Ett av tiltakene Fondet bevilger penger til, er etterutdanningskurs. NFF får på bak-
grunn av en detaljert søknad, midler til utvikle og gjennomføre et vidt spekter av 
kurs. Kursene etableres gjennom en grundig prosess og en bredt sammensatt gruppe, 
og de fornyes jevnlig. På denne måten har alle fysioterapeuter, uansett hvilket fagfelt 
de jobber i, et tilbud om etterutdanningskurs. Dette er et fantastisk tilbud, og kurs-
deltakelsen viser at fysioterapeuter setter pris på det. 

Samtidig har Fondet bidratt til at vi har fått robuste forskningsmiljøer i universi-
tetsbyene, og ikke minst bidratt til svært mange fagspesifikke og gode masterutdan-
ninger. Dette bidrar igjen til at vi kan ha en spesialistordning som bygger på mastere. 
Det er realistisk for mange fysioterapeuter å ta masterutdanning, og for noen å gå 
videre til doktorgrad og inn i et forskningsmiljø. Dette sikrer ny kunnskap tilbake 
til den praktiske hverdagen for fysioterapeuter som har sitt virke i folkehelsearbeid, 
blant pasienter og brukere. 

Den ferskeste satsingen er fokuset på forskning i primærhelsetjenesten, Fysio-
prim. Her er det tett kontakt mellom klinikere og forskere, og kunnskap som er di-
rekte relevant for fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten blir generert. 

Samtidig med denne fagutviklingen, utvikler Fysioterapeuten seg til en viktig ka-
nal for formidling av fagutvikling og forskning. I høst gjør de det ekstra grundig, 
med et spesialnummer kun viet muskel og skjelett. Spennende! Det viser også at 
mange ønsker å publisere fagartikler nettopp i Fysioterapeuten. 

Alt dette har vi som fysioterapeuter grunn til å være stolte av! Og det er dette som 
skal hjelpe oss til å levere tjenester av høy kvalitet – tjenester som befolkningen tren-
ger og som virker etter sin hensikt. Det gir oss en svært meningsfull hverdag, og det 
gir samfunnet en god tjeneste. Den nye regjeringen ønsker en helsetjeneste av høy 
kvalitet. Det skal vi levere!
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Temadag om hverdagsrehabilitering
Mandag 2. desember arrangerer NFF temadag om hverdagsrehabilitering  
på Gardermoen. 

HVERDAGSREHABILITERING er etablert i mange norske kommuner, og stadig flere følger 

etter. Temadagen vil blant annet fokusere på endringsprosesser og synliggjøring av fysiotera-

peuters helt nødvendige kompetanse for å bidra til bedret funksjon og hverdagsmestring. Fysio-

terapeuter har en viktig rolle i hverdagsrehabilitering, fordi fysioterapeuters kompetanse på funk-

sjonsvurdering og rehabilitering er helt avgjørende for å opprettholde eller gjenvinne funksjon.

Et foreløpig program er klart: 

Hvor langt har vi kommet med hverdagsrehabilitering i Norge?

Fremtidens fysioterapeuter – utfordringer og forventninger.

Gode eksempler fra kommuner.

Hvordan bestemme målgruppe?

Daglig fysisk aktivitet og fysisk funksjon.

Endring/motivasjon

På www.fysio.no/kurs kan du lese mer om temadagen og melde deg på.

DET FINNES mange dyktige fysioterapeuter rundt om i landet 

som kan bidra til utvikling av faget og til andre fysioterapeuters 

kompetanse. Disse dyktige fagfolkene ønsker vi å bruke som kurs-

ledere. Dessverre opplever vi stadig at de som vil være kursledere, 

har vansker med å få permisjon fra arbeidet til å drive slik virksom-

het. Derfor har vi en spesiell oppfordring til ledere og arbeids-

givere: Legg til rette for at medarbeideren kan være kursleder!

NFF er fullstendig klar over at arbeidsoppgavene er mange, 

og at «hver dag har nok med sitt». Men å gi medarbeidere rom 

til å utvikle seg som kursleder skaper en vinn-vinn-situasjon for 

alle parter: arbeidsstedet, medarbeideren, pasientene og andre 

fysioterapeuter.

En kursleder må være faglig oppdatert på det aktuelle feltet, 

og må kunne stimulere til andres læring. Kurslederne strekker seg 

– og vokser. Faglig engasjerte medarbeidere bidrar til høy kvalitet 

på fysioterapitjenestene gjennom det de kan, gjør og reflekterer 

over.  De vil kunne stimulere til utvikling og læring i kollegiet, og til 

faglig utvikling på tilbudet til pasientene. I møtet med kursdel-

takere får man utfordret sine faglige begrunnelser og får skjerpet 

sin kliniske kompetanse. Det er stimulerende for den enkelte, 

bidrar til tilfredshet i arbeidssituasjonen, og til at andre fysiotera-

peuter blir bedre utøvere på sine arbeidsplasser. 

Vi håper at ledere og arbeidsgivere ser verdien av å ha NFFs 

kursledere i sin stab, og kan være med på å bidra til utviklingen av 

fysioterapi gjennom å gi medarbeidere permisjon til slik virksom-

het.

NFFs fagseksjon trenger kursledere med kompetanse i 

forskjellige fagområder, men for tiden er de mest aktuelle 

fagom-rådene onkologi, fysioterapi for eldre, og hjerte- og lunge-

fysioterapi. 

Gi rom for kursledere!
En beskyttende norm
NORM for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) 

er en samling krav og retningslinjer som skal bidra til tilfredsstillende infor-

masjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet og i sektoren generelt. Normen 

stiller krav som detaljerer og supplerer gjeldende regelverk for personvern og 

andre forhold ved informasjonssikkerhet.

Som et ledd i arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten skal det lages 

veiledere for ulike behandlergrupper. Olga Rugsland representerer Norsk Fysio-

terapeutforbund i en arbeidsgruppe som har ansvaret for veilederen som retter 

seg mot fysioterapeuter og manuellterapeuter. Veilederen er planlagt å være 

ferdig i februar/mars 2014.

Spesielt interesserte kan merke seg at styringsgruppen for Normen inviterer 

til en konferanse i Tromsø 30.–31. oktober. Hovedtemaet i år er «Nytt lovverk 

og ny teknologi – hvordan opprettholde godt personvern?». På www.normen.no 

kan du lese mer om Normkonferansen 2013 og arbeidet med Normen. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
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FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef:  

Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 22 93 30 50

Advokat: Lena Fagervold, 416 17 649

Advokat: Irja Anthi, 950 26 665

Advokat: Thea W. Jørgensen, 913 45 224

Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021

Seniorrådgiver: Bente Eide, 907 30 901

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 990 30 661

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Daglig leder: Eline Rygh. Tlf. 22 93 30 90

MED DENNE utgaven av Fysio-

terapeuten følger et bilag for 

Landsmøtet 2013. Alle mottakere 

av tidsskriftet som var registrert 

som NFF-medlemmer per 1. 

oktober, skal ha fått bilaget.

Bilaget inneholder artikler 

og intervjuer der temaet er 

landsmøteperioden 2011–2013 

eller saker som skal behandles 

på Landsmøtet 2013. I tillegg 

kommer presentasjoner av alle 

kandidatene til de øverste styre-

posisjonene i NFF, dvs. forbundsleder og øvrige 

som inngår i Forbundsstyret (ny organisasjons-

modell) og Sentralstyret (dagens organisasjons-

modell).

Delegatene har god bruk for bilaget under 

Landsmøtet, men nytten strekker seg langt ut 

over disse tre dagene. Bilaget kan brukes for 

å sjekke fakta om NFF og fysioterapeuter per 

september 2013, som en 

konsentrert beretning om 

aktiviteter og hendelser 

i landsmøteperioden 

2011–2013, og som 

en kilde til kunnskap om 

politiske vurderinger i NFF 

og Unio. Vi anbefaler derfor 

alle medlemmer å ta godt 

vare på bilaget.

Redaksjonen av lands-

møtebilaget ble avsluttet 

17. september 2013. Mye 

materiale knyttet til valg rakk vi dessverre ikke 

å få med i bilaget. Slikt havner i stedet på NFFs 

nettsider, under «ORGANISASJON/Landsmø-

tet 2013/Kandidater». Spesielt delegatene 

til Landsmøtet bør følge godt med der, og ta 

utskrifter av de kandidatlistene og kandidatpre-

sentasjonene som ikke er med i bilaget. 

og øvrige
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materiale knyttet til va

Landsmøtebilag

Opplæring og forhandlinger
DET HAR  vært gjennomført grunnopplæring for tillitsvalgte i KS og Spekter. I alt har 26 deltakere 

vært gjennom tre samlinger hver på tre dager i Trondheim.

De lokale forhandlingene i virksomheter i Virke som tilhører Landsoverenskomst for spesialist-

helsetjenesten, skal være sluttført 1. oktober. Forut for forhandlingene fikk de tillitsvalgte tilbud 

om opplæring, og i underkant av 20 tillitsvalgte benyttet seg av dette tilbudet. 

Ny regjering – nye oppfordringer
VI OPPFORDRER alle medlemmer til å lese NFFs begrunnede helsepolitiske oppfordringer 

til en ny regjering, og Unios generelle politiske krav. Du finner dem i nyhetsartikkelen på www.

fysio.no som ble lagt ut 26. september. 
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NFFs KURS OG MØTER

Annonsering av NFFs 
etterutdanningskurs
NFFs kurs annonseres i Fysioterapeuten ved hjelp 
av en kursoversikt som viser kursdatoer, kurssted og 
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema finner 
du i kurskalenderen på nettet, www.fysio.no/kurs. Der 
annonseres også nyheter og ledige plasser på kurs 
fortløpende.

Kurskalenderen på nettet er til enhver tid
oppdatert.

Annonser
etterutda
NFFs kurs annons
av en kursoversikt
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kur
du i kurskalendere
annonseres også n
fortløpende.

Kurskalenderen på
oppdatert.

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgruppen 
er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnska-
pen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.

Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdan-
ningskurs, faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, 
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. 

For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. 
Til virksomheten 2013 er det tildelt vel 7 millioner kroner som også omfatter 

ekstra midler for å holde kursavgiften på 2010-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Regler for opptak og avmelding:
se www.fysio.no/kurs

Hverdagsrehabilitering er etablert i mange norske kommuner 
og stadig flere følger etter. 

NFF mener fysioterapeuter har en viktig rolle i hverdagsrehabilitering. Fysiotera-
peuters kompetanse om funksjonsvurdering og rehabilitering er helt avgjørende 
for å opprettholde eller gjenvinne funksjon. 

I fjor arrangerte NFF en temadag om fysioterapeutenes rolle i hverdagsrehabilite-
ring. I år ønsker vi å fokusere på, blant annet, endringsprosesser og synliggjøring 
av fysioterapeuters helt nødvendige kompetanse for å bidra til bedret funksjon og 
hverdagsmestring. 

Tid: 2. desember 2013 kl 9–17
Sted: Rica Hotel Gardermoen

Foreløpig program:
Hvor langt har vi kommet med hverdagsrehabilitering i Norge?
Fremtidens fysioterapeuter – utfordringer og forventninger.
Gode eksempler fra kommuner.
Hvordan bestemme målgruppe?
Daglig fysisk aktivitet og fysisk funksjon.
Endring/motivasjon 

Påmelding: www.fysio.no/kurs
Påmeldingsfrist: 3. november 2013
Pris: kr 1500 for medlemmer, kr 3000 for ikke-medlemmer

Velkommen!

Temadag om hverdagsrehabilitering
– fysioterapeutens kompetanse er viktig!
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KURSOVERSIKT 2013

Kursdato Påmeldingsfrist Kurstittel Sted

21.-24. oktober og 
to dager i februar 2014

Fortsatt ledige plasser! Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske vansker Oslo

24.-28. oktober Fortsatt ledige plasser! Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november Fortsatt ledige plasser! Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon  
(tidligere treningslære) 

Stavanger

7.-8. november Fortsatt ledige plasser! Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper I Oslo

14.-15. november og
6.-7. februar 2014

Fortsatt ledige plasser! Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer - fokus på rev-
matoid artritt, ankyloserende spondylitt og bindevevssyk-
dommer

Oslo

21.-22. november 
og 30.-31. januar

Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter Trondheim

Det tas forbehold om endringer

KURSOVERSIKT 2014

Kursdato Påmeldingsfrist Kurstittel Sted

13.-17. januar Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Oslo

13.-15. januar og 19.-21. mai Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi og traumer Stavanger

20.-24. januar 20. oktober -13 Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

20.-24. januar 20. oktober -13 Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

22.-24. januar og 3.-4. april 20. oktober -13 MT basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, 
thoracal og skulder

Oslo

27.-29. januar og 31. mars-  
1. april

29. oktober 13 Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

3.-7. februar 3. november -13 Helse- og miljøarbeid  – fysisk arbeidsmiljø Oslo

3.-7. februar 3. november -13 Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens Oslo

5.-7. februar 5. november -13 Praktisk kurs i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi (NPMF) Oslo

17.-21. mars 13. desember -13 Advanced course based on the Bobath concept Akerhus/AHUS

31. mars-2. april  
og 26.-27. mai

10. januar -14 Smertebehandling for fysioterapeuter - teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

7.-10. april 7. januar -14 Bekkenrelaterte plager 1 Levanger

23.-25. april og 5.-6. juni 23. januar -14 MT basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, 
bekken og hofte

Oslo

5.-9. mai 5. februar -14 Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø Oslo

5.-9. mai, 2.-6. juni, 
22.-26. sept.

5. februar -14 Undersøkelse og behandlding av voksne med nevrologiske  
lidelser - Bobath konseptet

Ikke bestemt

5.-7. mai og 28.-29. august 5. februar -14 Gunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

25.-29. august 1. juni -14 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelse-
perspektiv

Oslo

1.-3. september 1. juni -14 Fysioterapi for eldre - forebygging av funksjonssvikt og fall Oslo

1.-5. september 1. juni -14 Onkologi for fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs Trondheim

8.-10. sept. og 27.-28. nov. 8. juni -14 Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser Oslo

10.-12. september  
og 13.-14. november

10. juni -14 MT basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, 
thoracal og skulder

Trondheim

17.-19. september 
og 30.-31. oktober

17. juni -14 MT basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, 
bekken og hofte

Oslo

13.-16. okt. og 10.-11. nov. 15. juni -14 Fysioterapi til barn med hjerte- og lungesykdommer Oslo

20.-24. oktober 20. juni -14 Helse- og miljøarbeid  - fysisk arbeidsmiljø (HM 1) Oslo

3.-6. november 3. august-14 Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

10.-11. november 15. august -14 Fysioterapi for eldre - alderspsykiatri Oslo

Det tas forbehold om endringer

Det planlegges flere kurs i 2014, se www.fysio.no/kurs
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KURSOVERSIKT 2014 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

13.-16. okt. og 10.-11. nov. 15. juni -14 Fysioterapi til barn med hjerte- og lungesykdommer Oslo

HELSE OG MILJØ

3.-7. februar -14 3. november -13 Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø Oslo

5.-9. mai -14 5. februar -14 Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø Oslo

25.-29. august 1. juni -14 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv Oslo

20.-24. oktober -14 20. juni -14 Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø Oslo

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

17.-18. februar og 26.-27. mai 17. november Fysioterapi for eldre - grunnkurs Trondheim

1.-3. september 1. juni -14 Fysioterapi for eldre - forebygging av funksjonssvikt og fall Oslo

10.-11. november 15. august -14 Fysioterapi for eldre - alderspsykiatri Oslo

KVINNEHELSE

3.-7. februar -14 3. november -13 Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens Oslo

7.-10. april -14 7. januar -14 Bekkenrelaterte plager 1 Levanger

3.-6. november -14 3. august -14 Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

NEVROLOGI, ORTOPEDI og REVMATOLOGI

17.-21. mars -14 13. desember -13 Advanced course based on the Bobath concept Akershus

31. mars-2. april 
og 26.-27. mai -14

10. januar -14 Smertebehandling for fysioterapeuter - teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

5.-9. mai, 2.-6. juni, 
22.-26. sept.

5. februar -14 Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske lidelser  
- Bobath konseptet

Ikke bestemt

8.-10. sept. og 27.-28. nov. 8. juni -14 Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser Oslo

MANUELLTERAPI

22.-24. januar og 3.-4. april 20. oktober -13 MT basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, 
thoracal og skulder

Oslo

23.-25. april og 5.-6. juni 23. januar -14 MT basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, 
bekken og hofte

Oslo

10.-12. september og 
13.-14. november

10. juni -14 MT basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, 
thoracal og skulder

Trondheim

17.-19. september og 
30.-31. oktober

17. juni -14 MT basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, 
bekken og hofte

Oslo

ONKOLOGI

13.-17. januar -14 Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Oslo

1.-5. september 1. juni -14 Onkologi for fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs Trondheim

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

7.-8. november Fortsatt ledige plasser Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

13.-15. januar og 19.-21. mai -14 Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi og traumer Stavanger

20.-24. januar -14 20. oktober -13 Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

20.-24. januar -14 20. oktober -13 Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

5.-7. februar -14 5. november - 13 Praktisk kurs i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi (NPMF) Oslo

5.-7. mai og 28.-29. august 5. februar Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

  ULIKE FAGOMRÅDER

27.-29. januar og 
31. mars - 1. april -14

29. oktober Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

14.-18. oktober Fortsatt ledige plasser Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger

Det planlegges flere kurs i 2014, se www.fysio.no/kurs
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NFFs faggruppe for manuellterapi inviterer til dagseminar:

Praktisk håndtering nakkeplager i klinikken -
Målrettet undersøkelse og behandling
For manuellterapeuter, fysioterapeuter og studenter

Fredag 15. november 2013 kl. 10.00-16.15, 
Toppidrettssenteret i Sognsveien 228, Oslo

09.30-10.00 Registrering
10.00-11.30 Radiologi/nakke/sansemotorikk/diff diag?
11.30-11.45 Pause
11.45-13.00 Rullerende workshops 1, 2 og 3    
13.00-13.45 Lunsj                                                
13.45-15.00 Rullerende workshops 1, 2 og 3
15.00-15.15 Pause
15.15-16.30 Rullerende workshops 1, 2 og 3

Fellesforelesning: Radiologi - Henvisning, tolkning og vurdering                                            
Bård Bjørnarå, Helsehuset Kongsberg
Workshop 1: Stian Lundeby – SNAGS & MWM 
Workshop 2: Gustav Bjørke, manuellterapeut Hans & Olaf fysiote-
rapi – Motorisk kontroll
Workshop 3: Sigurd Mikkelsen, manuellterapeut, daglig leder 
Momentum – Manuelle tilnærminger for å dempe smerte

Priser (som inkluderer lunsj og forfriskninger):        
Medlemmer i faggruppen: kr. 1400                               
Medlemmer i NFF: kr. 1700                                   
Ikke–medlemmer: kr. 1900                                   
Studenter: kr. 1000                       

Påmelding via deltaker.no
Påmeldingsfrist: Kurset har 40 plasser – «Først til mølla»-
prinsippet gjelder.

KOLLEGAVEILEDNINGSGRUPPER

ANDRE KURS OG MØTER

Døden er livets salt!
En kursrekke om døds – og livsprosesser

Ved Karen Margrethe Sæbø 

Livsberikende kommunikasjon 
Nye veier inn i treningen av mindfulness

Ved John Andersen 

For mer informasjon om kursene:  
www.kamaklinikken.com eller mob. 917 61 441

«Det er tanken som teller – eller ?»
Behandler du fortsatt pasienter med fibromyalgi og 
andre kroniske smertertilstander med tradisjonelle, 

lokale fysioterapiteknikker og fysisk trening?
 

Utvid repertoaret med forskjellige «top-down-
teknikker» basert på nyere psykologiske- og 

nevrofysiologiske metoder for å skape endring.
  

For informasjon: www.goldmed.no

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:
Stavanger Oppstart høst 2013 (forutsatt mange nok deltakere)
Bergen  Oppstart høst 2013 (forutsatt mange nok deltakere)
Kongsvinger Oppstart høst 2013 (forutsatt mange nok deltakere)
Trondheim Oppstart høst 2013 (forutsatt mange nok deltakere)
Kristiansand  Oppstart vår 2014
Hamar   Oppstart vår 2014
Oslo  Oppstart vår 2014
Bodø  Oppstart vår 2014
 
Grupper som vil gå på dagtid (2 x 2 dager):
Gruppe for ledere, Oslo    Oppstart 18. nov 2013 (forutsatt mange nok deltakere)
Oslo                                      Oppstart vår 2014

Evne til å skape trygghet og en god relasjon er 
viktig for et godt resultat av fysioterapibehand-
lingen. Gjennom deltakelse i kollegaveilednings-
gruppe vil du kunne videreutvikle din kom-
petanse på dette området. Kollegaveiledning 
er en pedagogisk og relasjonell prosess hvor 
deltakere i gruppen deler – og reflekterer over 
erfaringer fra sin arbeidshverdag. Det kan være 
arbeidssituasjonen, samarbeid med kolleger, pa-
sientkontakt eller hva som helst annet. Å delta 
i kollegaveiledning blir en slags kvalitetssikring 
av egen yrkesutøvelse.

Vi setter i gang grupper i hele landet, avhen-
gig av etterspørsel. Det må være minimum 
5 deltakere i en region for å starte opp en 
gruppe. Gruppene går over 17 timer, fordelt 
på 6-8 samlinger på ettermiddagstid eller 
to samlinger á to dager, over en 6-9 mnd 
periode. NFF har veiledere som kan lede kol-
legaveiledningsgrupper i nesten alle fylker. 
Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med 
deg minimum fire kolleger og ta kontakt med 
Monica Haugen, mh@fysio.no, tlf 22 93 30 
66 for nærmere info.

Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, 
skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. 

Påmelding til planlagte grupper: 
www.fysio.no/kurs
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Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) – kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling og Medisinsk Treningsterapi 
(MTT) er to metoder som passer hverandre som hånd i hanske. Etter KRT kurset skal du på en pedagogisk god måte formidle 
smertens psykologi og smertens fysiologi til dine pasienter, og hvorfor fysisk aktivitet antagligvis er den beste smertemoduler-
ende behandling vi har. Gjennom MTT kursene vil du lære hvordan du praktisk bruker gradert trening som smertemodulering 
for pasienter med nakke, skulder, albue, håndledd, rygg, hofte, kne eller ankel smerte. 
Les mer om kursene på www.holteninstitute.com 

MTT Rygg og nedre ekstremitet
Stavanger, lørdag og søndag 9-10 november
Mosjøen, lørdag og søndag 16-17 november

Stavanger, KRT torsdag og fredag 7-8 november

Kursavgift: 2 dagers KRT kurset 3.400 (inkluderer teorimanual og de tre posterne),2 dagers MTT kurs 3.400 (inkluderer teori-
manual, to øvelsesmanualer med hver sin dvd. Kaffe og lunsj er også inkludert i kursprisen.
Les mer om kursene på www.holteninstitute.com
Påmelding: Bindende påmelding senest én uke før kursstart og innbetaling av 
kursavgift til Handelsbanken i Norge; konto nr 9049.10.04036. 
Holten Institutt for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. 
Oppgi på innbetalingen kurssted og tidspunkt. 
Da Bankenes Betalingssentral bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi 
at du også melder deg på til info@holteninstitute.com eller tlf. 0046 70 734 41 02.

Kursinstruktør:
Fysioterapeut Tom Arild Torstensen B.Sc., PT, Cand. Scient,
Specialist i manuell terapi MNFF, Holten Institute AB

www.holteninstitute.com

Kurs i KRT og MTT høsten 2013

ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

FAGDAG I REVMATOLOGI
Hovedtema: Fysisk aktivitet og trening i forhold til inflammatorisk 

revmatisk sykdom
2. DESEMBER 2013 på Lillehammer

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med pasienter med 
revmatiske sykdommer.

Hanne Dagfinrud, fysioterapeut, dr. philos, seniorforsker ved 
NKRR, foreleser om «Fysisk aktivitet og trening i forhold til inflam-

matorisk revmatisk sykdom». 

Fagansvarlig for fysioterapeutene på Revmatismesykehuset pre-
senterer fysioterapitilbudet ved huset. Dagen inneholder også to 

praktiske bolker med trening både i basseng og i gymsal.
Dagen avsluttes med oppsummering.

Arrangør: Revmatismesykehuset på Lillehammer i samarbeid 
med NKRR.
Sted: Revmatismesykehuset AS, Margrethe Grundtvigsv. 6, 
2609 Lillehammer. 

Fagdagen teller med 6 timer som fysioterapispesifikk etterutdan-
ning i NFFs spesialistordning. Fagdagen vil også telle til fornyet 
godkjenning for spesialister. 

Påmelding: arvid.elveseter@revmatismesykehuset.no 
innen 02.11.13.
Kursavgift: Kr. 750 (rundstykker, frukt, kaffe og enkel lunsj inklu-
dert) til  kontonr. 2000.07.45953. Merkes «Fagdag for fysiotera-
peuter».

Kontaktpersoner:
Arvid Elveseter: arvid.elveseter@revmatismesykehuset.no
Ingvild Bø: Ingvild.bo@revmatismesykehuset.no 

Basal Kroppskjennskap (BK) i klinisk praksis  
– nærværets betydning for endringsprosesser

Målgruppe: Fysioterapeuter som har erfaring med BK fra 
kurs og klinisk arbeid
Tema:  
- Fordypning i BK praksis 
- Søkelys på teori og nyere forskning innen BK 
- Drøfting av pasientrelaterte problemstillinger
Tid:  12.-14. februar 2014 (Starter onsdag 12. feb. kl.18.00) 
Sted: Gavelstad Gjestegård, Svarstad 
Kursledere:  Anne Christensen Backe og Mary-Anne Sundal 
Kursavgift: kr. 2900 
Påmelding innen 06.12.13 til a-ch-bac@online.no 
For mer informasjon tlf. 957 74 8 62/977 42 958, 
og www.nibk.org

MEDIYOGA

Utdannelse for helsepersonell
OSLO - STAVANGER - BERGEN - BODØ
TRONDHEIM - TROMSØ - KIRKENES

mediyoga.com  +46 85 40 882 80

- medisinsk yoga
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ARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 

markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-

avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedet

Lyst til å jobbe i Medisinsk Trenings-
Terapiens høyborg?

Abildsø Fysio & Manuellterapi AS drives og eies av instituttets 
åtte fysioterapeuter. Fem av oss er manuellterapeuter og en er 
akupunktør.
Vi har  to store treningsavdelinger og 9 kontorer. Vi har ansatt sekre-
tærer/resepsjonsmedarbeidere i store deler av åpningstiden.
Vi  har plass og pasienter nok til flere og søker derfor etter en ny 
kollega, enten fysio- eller manuelletarapeut. Fortrinnsvis ønsker vi 
oss en med driftsavtale.

Interessert? Ta kontakt med daglig leder Bente Norheim, mob. 
934 10 371, bente.norheim@abildsofysio.nhn.no  eller Hans Petter 
Faugli, mob. 934 10 874, hans.petter.faugli@abildsofysio.nhn.no
Ta en titt på www.abildsofysioterapi.no

Ledig stilling for fysioterapeut ved Clinic 1
– sentralt i Sandvika –

Vi søker etter fysioterapeut som vil jobbe sammen med oss i vår tverr-
faglige klinikk. Vår tidligere fysioterapeut har opparbeidet en stilling 
på ca 50 %. Dette kan lett økes hvis du kan være her 3 dager i uken 
eller mer, – og hvis du har initiativ. Arbeidsområdet er gruppetimer og 
individuelle behandlinger. Det er ønskelig at søker også har erfaring 
med pilates og/eller yoga, – og erfaring med REDCORD-trening.

«Clinic 1» tilbyr en god variasjon av behandlinger, bl.a kiropraktikk, 
massasjeterapi, akupunktur, trykkbølgebehandling, homeopati og er-
næring. Vi har et tett og godt tverrfaglig samarbeid på klinikken som 
vi ønsker at du blir en del av. Du kan også se på våre nettsider www.
clinic1.no for mer informasjon om oss. 
For spørsmål, ta kontakt med Pål Viken, tlf. 67564000/95944057.
Mail: clinic1@online.no

Kjøp – salg – leie

Gran Canaria – Puerto Rico

Veldrevet bedrift innen fysioterapi, rehabilitering og helse vurderes solgt. 
Har HELFO avtale.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Brit Torp 
på epost: brittorp2@gmail.com. Se også våre nettsider: www.cefi.net

MortensrudTorg fysioterapi 
søker fysioterapeut for ettermiddags-/kveldsjobb. CV sendes til 
afaerestrand@yahoo.com. Mobil 481 56 298.

FYSIOTERAPEUT SØKES
Til 12 mnd vikariat, 100 % stilling, i privat praksis med refusjonsrett i 
Dønna kommune, Nordland.  Stillingen er tilknyttet klinikken «Fysio-
form Dønna as». Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest.
Kontakt Jan Magne Berglund på 99 71 47 16, eller mail jan-magne@
fysioform.no for ytterligere info.

Ønskes kjøpt 
En pent brukt interference med vacuum-enhet. Tlf. 971 58 360.

Følg med på nyheter fra fag og forskning på 
www.fysioterapeuten.no

Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!





Kneehab opprettholder 
muskelmasse og lindrer 
smerter ved kneproblemer. 
-Før og etter kneoperasjon
-Ved sportsskader
-Ved nevrologiske tilstander

Se www.alfacare.no/kneehab, eller ring oss på 
tlf: 35 02 95 95 for mer informasjon eller bestilling. 
Åpningstider på tlf er: mandag - fredag 08.00 - 16.00

AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden
Tlf: 35 02 95 95, Faks: 35 02 95 99, 
post@alfacare.no, www.alfacare.no

Om kneehab:
Kneehab er et unikt, innovativt og 

klinisk testet bandasjebasert mus-

kelstimulasjonsprodukt (EMS), som 

er designet spesielt til behandling av 

quadricepsatrofi. Undersøkelser har 

vist at EMS teknologi er en effektiv 

behandling av quadricepsatrofi, som 

kan kobles til nesten alle kneskader, 

og at bruk av Kneehab kan redusere 

den postoperative rehabiliterings-

tiden.

Raskt tilbake etter en 
kneoperasjon
Forskning viser at personer som 

brukte Kneehab etter en kne-

operasjon kom 7 dager raskere 

tilbake til arbeid enn referanse-

gruppen som ikke brukte Kneehab.

og behagelig
Kneehab virker ved å sende milde og 

behagelige elektriske impulser til de 

motoriske nervene i lårmusklene, slik 

at musklene vekselsvis trekker seg 

sammen og slapper av. Den presise 

stimuleringen styrker musklene be-

tydelig, noe som øker stabiliteten  

i kneleddet samt blodgjennomstrøm-

ningen til området. Smertene i kneet 

reduseres og du blir mer motivert for 

bevegelse, som igjen har positiv effekt 

på helbredelsesprosessen. 

Anbefales av leger og 
fysioterapeuter 
Leger og fysioterapeuter anbefaler 

bruken av Kneehab på bakgrunn av 

veldokumenterte kliniske studier. 

Sammen med annen behandling 

oppnår pasienter som bruker Knee-

hab gode resultater som økt styrke i 

lårmusklene. 



NOISSN 0016-3384
Returadresse:
Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

www.sjokkbolge.no @

Veil. priser fra 98.750,-  mva

Leasing fra 1.989,-   mva/ pr. mnd 

TA KONTAKT FOR MER INFO OG TILBUD!


