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TV-spel stärker vid hjärtsvikt
Nintendo Wii kan vara ett bra alternativ för hjärtsviktspatienter som har svårt komma ut och röra på sig.
Årets FORSS-projekt är en studie av hur tv-spel kan förbättra fysisk funktionsförmåga hos äldre med kronisk hjärtsvikt.

Tiny Jarsmaa, Anna Strömberg och Leonie Verheijden Klompstra, vid Linköpings universitet, står bakom årets FORSS-projekt 2013. Tillsammans
ska de studera om livskvaliteten och den fysiska funktionsförmågan hos äldre hjärtsviktspatienter kan förbättras med hjälp av tv-spelet Nintendo
Wii.
Fysisk aktivitet är bra för den som lider
av svår hjärtsvikt. Samtidigt kan sjukdomen i sig innebära svårigheter att komma
ut och motionera. Anna Strömberg och
Tiny Jaarsma är professorer i omvårdnad vid Linköpings universitet och står
bakom årets FORSS-projekt. Tillsammans med doktoranden Leonie Verheijden Klompstra driver de en randomiserad studie av hur livskvaliteten och den
fysiska funktionsförmågan hos äldre
hjärtsviktspatienter kan förbättras med
hjälp av tv-spelet Nintendo Wii.

- Det som är bra med att motionera med
hjälp av tv-spel är att man kan göra det
på precis vilken nivå man vill, säger
Anna Strömberg. Och man kan göra det
hemma.
- Många patienter vill vara aktiva, men
de hittar ingen att vara aktiva med. Här
kan de träna tillsammans med sin make
eller maka.
600 patienter från olika hjärtsviktsmottagningar deltar i studien, 300 i Sverige

och 300 i andra länder som Italien, Holland och Israel. Hälften av deltagarna
lottas till vanliga träningsråd, hälften får
en spelkonsol med tv-spelet Nintendo
Wii. Där kan de bowla, spela tennis, golf,
baseboll eller boxas.
- Patienterna får hjälp att komma igång
och installera spelet och sedan stöttar vi
dem i tre månader via telefon, berättar
Leonie Verheijden Klompstra. Vi följer
upp varje patient efter tre månader, sex
månader och ett år.

- Vi vill se om deras fysiska aktivitet och
deras fysiska funktionsförmåga har ökat,
förklarar Tiny Jaarsma. Vi vill också se
om livskvaliteten ökar och antalet sjukhusinläggningar minskar.

Färre operationer ökar

Studien inleddes med en pilot i Norrköping där 32 patienter fick testa att träna
med tv-spel. Den mottogs mycket positivt bland patienterna.
- Det fanns patienter som ringde och bad
om att få vara med i studien, och det är
inte så vanligt, säger Tiny Jaarsma. Och
vi såg många intressanta saker i pilotstudien. Bland annat märkte vi att det var
mer troligt att patienter med barnbarn
kom igång att träna med tv-spelet. Det
blev ett bra sätt att umgås med barnbarnen.
- Även i den här studien är patienterna
entusiastiska. En man tyckte att det var
väldigt kul att få börja boxas. Och en
annan patient tränade i smyg innan han
tog dit sitt barnbarn, så att han skulle ha
en chans att vinna.
Kliniker i både Östergötland och Jönköping deltar i projektet så här långt, och
det finns förhoppningar om att även
Kalmar ska ingå. Och forskarna bakom
Wii-projektet menar att FORSS spelar en
viktig roll för deras forskning.
- Vi har en lång tradition av samarbete
med kliniker och forskare i både Jönköping och Kalmar, säger Anna Strömberg.
En stor fördel med FORSS är inriktningen
på finansiering av patientnära forskning.
Många finansiärer tenderar att satsa mer
på grundforskning, och därför är FORSS
en otroligt viktig bidragsgivare för de
forskare som gör kliniska interventionsstudier.

Kirurgen Roland Andersson på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har slagit hål på många gamla
etablerade myter om appendicit under sina 30 års forskning.
Roland Andersson har i tre olika
omgångar fått medel från FORSS till sin
forskning kring appendicit. Hans forskning är ett skolexempel på det övergripande syftet med FORSS: att stärka den
regionala samverkan inom forskning
och utveckling inom kliniskt patientnära
problemområden.
För Roland Andersson började det mest
på skoj. Han såg en avvikelse från det
förväntade när sex gånger fler patienter
än normalt sökte vård för blindtarmsinflammation på länssjukhuset Ryhov i
Jönköping. Det väckte hans nyfikenhet.
- Då trodde jag knappast att det skulle bli
början på 30 års forskning, menar han.
Roland Andersson har slagit hål på
många gamla etablerade myter om
appendicit. En sådan är att dödsfall i
samband med en blindtarmsinflammation oftare beror på att den brister än på
ingreppet i sig.
- Den etablerade sanningen har varit att

om man väntar för länge kommer den
inflammerade blindtarmen att brista.
Och att det är bättre att operera en gång
för mycket än att missa en blindtarm
som brister. Men det vi har lärt oss är att
många blindtarmsinflammationer läker
ut av sig själva och att de som brister i
de flesta fallen gör det innan patienten
kommer till sjukhuset.
Svårdiagnostiserad
För några år sedan presenterade Roland
Andersson och kirurgen Manne Andersson, också han verksam på Länssjukhuset
Ryhov i Jönköping, en forskningsrapport
i en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter, Annals of Surgery. I studien gjordes en detaljerad undersökning
av samtliga patienter som mellan 1987
och 1996 avled inom en månad efter
blindtarmsoperation. Drygt hälften av
dödsfallen, 54 procent, under perioden
berodde på komplikationer som hade
uppstått i samband med operationen,
som exempelvis hjärtinfarkt, blodpropp

inte risken för brusten blindtarm
i lungor och tarmar, stroke eller lunginflammation.
- Bara 18 procent av dödsfallen orsakades av blindtarmsinflammationen. Vår
studie visade också att risken för att dö
i samband med operation bara ökar med
50 procent om den inflammerade blindtarmen brister. Vilket är mindre än vi
trodde tidigare.
En slutsats av den iakttagelsen ledde
fram till att Roland Andersson tog fram
en ”klinisk score”, eller en strukturerad
handläggning av patienter med misstänkt appendicit. Den ”kliniska scoren”
hjälper den undersökande läkaren att
värdera vilken tyngd symptomen har.
Varje symptom får ett värde, sedan summeras dessa och patienterna kan delas
in i tre grupper: en grupp med hög
sannolikhet för blindtarmsinflammation, en där sannolikheten är väldigt låg
och en tredje grupp där det är svårt att
bestämma sannolikheten.
- Att diagnostisera en blindtarmsinflammation korrekt är komplicerat. Ska man
undersöka en patient finns det en rad kliniska kännetecken som man letar efter.
Man undersöker till exempel om patienten kan ha retning på bukhinnan, det har
betydelse om patienten har kräkts eller
inte, hur kraftig smärtan är, om det finns
feber och om CRP-värdet är högt – för att
nämna några. Till slut blir det väldigt
många variabler att hålla i huvudet. Den
”kliniska scoren” underlättar för läkaren
att sätta in alla dessa tecken i ett större
sammanhang och vidta rätt åtgärder.
På Länssjukhuset i Jönköping, där Roland
Andersson är verksam som kirurg, har
användandet av den ”kliniska scoren”
inneburit att färre patienter opereras.
- Vi har blivit mer återhållsamma och tar
inte beslut lika snabbt om operation när
vi är osäkra på diagnosen. Är man säker
så ska man givetvis operera direkt. Men
när diagnosen är osäker blir den tydligare efter observation. Nu opererar vi
hälften så många som vi gjorde för 20 år

sedan och har inte fler brustna blindtarmar.
Genomslag med sin forskning
Ett annat verktyg som kommit till för att
underlätta att ställa diagnos vid appendicit under åren som Roland Andersson
forskat är ultraljud eller skiktröntgen.
Tillsammans med Manne Andersson är
nu Roland Andersson inne i slutfasen av
den största utvärderingen som gjorts av
bilddiagnostik vid appendicit. I studien
har omkring 4 000 patienter på 25 sjukhus i södra Sverige som sökt för blindtarmsinflammation registrerats. Av dessa
hamnade 1 200 i mellangruppen i den
”kliniska scoren”, gruppen med de mest
oklara symptomen på appendicit.

- Men jag tycker att vi börjar få gehör för
den ”kliniska scoren”. Den används till
exempel på Östra sjukhuset i Göteborg
och den har väckt intresse i studier i Holland, Irland och Italien, berättar Roland
Andersson.

- Jag läste några rapporter från USA som
lovordade skiktröntgen för att diagnostisera appendicit. Och för mellangruppen
med oklara symptom skulle det givetvis
ha stor betydelse om det fanns ett snabbare sätt att ställa rätt diagnos.
- Vår metod i den kliniska scoren har
varit att observera mellangruppen och
göra en ny undersökning efter 6-8 timmar. Vi ville helt enkelt ta reda på vilken
metod som var bäst – observation eller
bilddiagnos.
Av de 1 200 patienterna som hamnade i
mellangruppen lottades hälften till tidig
bilddiagnostik och den andra hälften till
förnyad undersökning efter en observationsperiod.
- Då visade det sig att vi fick precis lika
många onödiga operationer där blindtarmen egentligen inte var inflammerad
i båda dessa grupper. Bilddiagnostiken
skärpte alltså inte diagnosen.
Under sina 30 år som forskare har Roland
Andersson mer än en gång upptäckt att
hans forskningsresultat kring appendicit
ofta går mot den etablerade sanningen
inom läkarkåren.

På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har
användandet av Roland Anderssons ”kliniska
score” inneburit att färre patienter opereras.

Ny ordförande vill öka anslagen
Martin Myrskog, tillförordnad landstingsdirektör i Landstinget Kronoberg,
är ny ordförande i FORSS.
– Jag ser fram emot att få vara en del i att utveckla den forskning som
bedrivs inom vårt samarbete, och är övertygad om att forskningen
utvecklar våra verksamheter och gör oss mer attraktiva som arbetsgivare, säger han.
Martin Myrskog har arbetat i Landstinget
Kronoberg i 18 år, bland annat som länssjukvårdsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör. I april 2013 blev han tillförordnad landstingsdirektör, och senare
samma år gick Landstinget Kronoberg
med i FORSS-samarbetet. Som ny ordförande har han en hel del att sätta sig in i.
– Till att börja med ska jag skaffa mig en
tydligare bild av FORSS som organisation, och vilka frågor vi behöver arbeta
med. Jag uppskattar att det finns en strategi framtagen i och med fempunktsprogrammet, som tydligt visar vilka frågor
som ska prioriteras under de kommande
åren.
– Jag ser min roll som ordförande som
den som ska driva den strategiska dialogen och fortsätta att stärka den regionala
samverkan.

liv och kommuner i regionen. För Martin
Myrskog tror på samverkan som idé.
– Samverkan ger kraft och möjlighet att
lära av varandra och se saker ur lite olika
perspektiv. För oss lite mindre landsting,
som inte har så stora muskler själva, är
behovet av samarbeten kanske extra
påtagligt.
Finns det några forskningsområden
som intresserar dig särskilt?
– Grunden är förstås den kliniska, patientnära forskningen som direkt bidrar till
att vi kan öka hälsan och bota fler. Som
exempel kan jag nämna hur vi kan hjälpa
de mest sjuka äldre, som ju blir allt fler
med en åldrande befolkning. Ett annat
exempel är hur vi kan minska antalet
vårdskador, som orsakar onödigt lidande
och tar enorma resurser från vården.

Tillförordnade landstingsdirektören i Landstinget Kronoberg, Martin Myrskog, är ny
ordförande i FORSS
erna i samma takt. Därför är det spännande och viktigt att se hur vi kan arbeta
smartare, få smidigare processer och därmed använda vårdens resurser på bästa
sätt.
Har du någon vision för FORSS?
– Det är glädjande att vi lyckats öka
forskningsanslagen de senaste åren, men
drömmen är förstås att kunna öka dem
ännu mer. Samtidigt känns det väsentligt
att vi hittar instrument för att utvärdera,
så att vi verkligen satsar rätt. Forskningen ska ju i slutänden göra nytta för
medborgarna.

Som en viktig strategisk fråga nämner
Martin Myrskog hur man inom FORSS
ska utvärdera den forskning som bedrivs,
och vilka mått som ska användas för att
värdera nyttan med projekten. En annan
är att utveckla samarbetet med närings-

– Sedan är jag också intresserad av olika
former av kvalitetsarbete och processoch verksamhetsutveckling. Sjukvården
är ju under ständig utveckling, och det
kommer hela tiden ny teknik, metoder
och behandlingar – inte sällan mycket
kostsamma. Dessvärre ökar inte resurs-

LYCKAS MED DIN ANSÖKAN

MISSA INTE ANSÖKNINGSDAGARNA

REDAKTIONEN/GULDKORN:

Hur lyckas man med sin ansökan till
FORSS? Nu finns det en sammanfattande guide för sökanden och granskare
på FORSS hemsida. Gå in på http://www.
researchweb.org/is/forss

FORSS har två ansökningstillfällen per år
med sista ansökningsdag:
1 april för regionalt nätverksarbete, startbidrag och medel till projektarbete inom
ramen för kursen i forskningsmetodik.
1 oktober för regionalt nätverksarbete,
startbidrag, regionala forskningsprojekt
och medel till projektarbete inom ramen
för kursen i forskningsmetodik.
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