Til fysioterapeuter
Vejledning i brug af træningsark og selvtest ved rygsøjlegigt
Motion / sport:
Udgangspunktet for vores anbefaling er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til voksne mellem 18-64 år, som findes
i publikationen ”Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling. 2011”. Ifølge anbefalingerne kan man
med daglig aktivitet ved moderat intensitet reducere risikoen for hjertesygdom og død væsentligt. Hvis man også
dyrker fysisk aktivitet med høj intensitet, som giver sved på panden og vanskelighed ved at føre en samtale, er der
en større forebyggende effekt.
Da kronisk inflammation medfører øget risiko for hjerte-karsygdom, er det meget vigtigt, at patienter med gigt
informeres om den gavnlige virkning, som motion fører med sig.
Vi vurderer, at de fleste patienter med rygsøjlegigt/spondylartritis i stabile sygdomsperioder er i stand til at
efterleve retningslinjerne. Men vi ved også, at retningslinjerne kan virke skræmmende på patienter med smerter,
træthed og manglende overskud. Derfor er det vigtigt, sammen med patienten, at finde en træningsmængde, som
realistisk kan gennemføres. Sundhedsstyrelsen nævner desuden, at det handler om at ændre vaner. Ifølge vores
erfaring er det også relevant at drøfte arbejdslivet, hvor nogle har behov for aflastning, eksempelvis flexjob, som
kan bane vejen for overskud til mere træning og derigennem langsigtet fastholdelse til arbejdsmarkedet.
Bevægelighed
Leddenes bevægelighed nedsættes på grund af smerter og stivhed i forbindelse med inflammation. Endvidere
rammes en del patienter af en forkalkningsproces, som efterhånden kan føre til sammenvoksning af led. Undersøgelser viser, at regelmæssig træning kan bremse eller standse en nedsættelse af bevægeligheden og ofte ligeledes
mindske smerter. Når vi snakker med patienterne, er der dog forskel på, hvor længe den øgede bevægelighed og
smertefrihed varer. Nogle patienter oplever de positive effekter flere dage efter, mens andre føler lindring i få
timer.
Leddenes bevægelighed øges, når kroppen er i aktivitet og varmes op. Derfor er det godt at udføre specifikke
øvelser op ad dagen eller efter man har dyrket generel motion. Ved mange smerter kan passiv behandling, termoterapi eller varmt vand/spa gå forud eller erstatte aktiv opvarmning.
Bevægeligheden kan også trænes uden forudgående generel opvarmning. Ved at udføre mange gentagelser af
en øvelse, varmes led og omgivende strukturer op, således at bevægeudslaget efterhånden øges helt af sig selv.
De første gentagelser behøver derfor ikke forceres, hvilket er en vigtig pointe, når smerter begrænser bevægelsen.
Hvis et sejt ledstop nås uden smerter, kan man ved overpres øge bevægelsen yderligere. Overpresset muliggør
dermed en yderstilling, som patienten ellers aldrig når ud i. Vi forestiller os, at overpresset bryder forkalkning og
sammenvoksning af led. Øvelser med overpres/udspændingsøvelser må gerne medføre ømhed, men ikke smerte,
som også kan opstå med forsinkelse. Ved uacceptabel ømhed eller smerter, skal man lade dem falde til ro, inden
man starter op med et mildere overpres eller ingen overpres.
Vi instruerer som udgangspunkt i at gennemføre de fleste øvelser dynamisk, hvilket er mest skånsomt for leddene. Især når der trænes med overpres. Udførsel af øvelser med færre repetitioner og længerevarende pres/udspænding er dog også en mulighed.
Der findes ingen evidens for at bestemte øvelser er bedre end andre. Det er dog vigtigt at vælge specifikke
bevægeøvelser, for at modgå konkrete bevægeindskrænkninger. Vi udvælger de mest relevante øvelser til den
enkelte patient og nøjes med at give max. 6 bevægeøvelser til patienter, som synes de har en travl hverdag og
hermed har svært ved at prioritere træning.
Selvtest
Vi anbefaler patienterne selv at holde øje med deres bevægelighed, som eksempelvis kan måles og noteres i
skemaet en gang om måneden. Dette motiverer mange patienter. Selvtestene er lavet således, at patienterne kan
måle sig selv.
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