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Pelvospondylit eller Bechterews sjukdom tillhör gruppen spondartriter och är en 

inflammatorisk reumatisk sjukdom som framför allt drabbar ryggen och sacroiliacalederna (1, 

2, 3). Kardinalsymtomen är smärta, stelhet och nedsatt rörlighet framför allt i ryggen. 

Sjukdomen har ett kroniskt progressivt förlopp som leder till nedsatt ryggrörlighet i 

varierande grad och en ständig försämring av personens funktionella kapacitet (4). Personer 

med pelvospondylit får ofta problem med aktiviteter i det dagliga livet (ADL) och får som 

följd av detta ett handikapp av varierande grad (5). Orsaken till sjukdomen är okänd men 

ärftliga faktorer tros spela en stor roll för att sjukdomen ska utvecklas (5). Risken för en 

nedärvd pelvospondylit verkar vara något ökad för barn till mödrar som är lite yngre, 

åtminstone i de fall då mödrarna redan har sjukdomen på sin sida av släkten (6). Över 95 

procent av alla med diagnosen pelvospondylit är bärare av vävnadstypen HLA B27 (3, 4). Av 

dessa 95 % är det bara 10 % som får pelvospondylit eller någon annan form av spondartrit (2).  

Prevalensen för pelvospondylit anses vara 0,1-1,1 procent i Europa (5) och drabbar 

huvudsakligen yngre män där prevalensen har angivits så hög som 2,2 procent (7). Symtomen 

kommer smygande någonstans mellan 15-30 års ålder och intensiveras därefter och 

insjuknandet sker ofta vid 40 års ålder. Kvinnor får i genomsnitt symtomen något senare än 

män (2). 

 

American College of Rheumatology (ACR) har definierat kriterierna för pelvospondylit, de så 

kallade New York kriterierna från 1966 och de modifierade kriterierna från 1984 (7, 8). 

Typiskt för sjukdomen är smygande symtom i ung ålder, nattliga smärtor, morgonstelhet, 

ryggsmärtor och att personen förbättras eller försämras av fysisk aktivitet (2). 

Inflammationerna i ryggen som förekommer hos personer med pelvospondylit läker ofta ut 

med förbening. Detta kan leda till en successiv stelhet som engagerar hela ryggen (9). Tidig 

diagnostik genom typisk anamnes, klinisk undersökning och röntgen är därför viktigt för 

dessa personer eftersom behandlingen vid pelvospondylit är helt olik den behandling som 

förekommer vid andra vanligare ryggproblem (2).  

 

Dagens behandling syftar till att dämpa den pågående inflammatoriska processen och smärtan 

samt att upprätthålla rörligheten och förhindra felställningar (10-13). Det finns olika 

medicinska behandlingsalternativ, ett av dem är NSAID som fungerar både som 

inflammationsdämpning och smärtlindring. Sjukgymnastisk behandling, arbetsterapi, 

kuratorkontakt och kirurgiska behandlingsmetoder ingår också i rehabiliteringen. Behandling 

av pelvospondylitpatienter sker ofta i ett sammansvetsat team. Teamet består av en läkare, 

 1



sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska. Teamet spelar en stor roll för den 

enskilda individen för att få med det vardagliga-, arbets- och sociala livet i rehabiliteringen 

(14). Syftet med den sjukgymnastiska behandlingen är framförallt att förbättra 

allmänfunktionen och livskvalitén. För att uppnå en bättre livskvalité försöker man genom 

sjukgymnastik att minska morgonstelheten och smärtan, minska risken för bestående stelhet 

och felställningar, förbättra hållningen och få en bättre fysisk och psykosocial hälsa (10, 13). 

Det är viktigt att individanpassa sjukgymnastiken efter varje enskild person. Personens egen 

delaktighet och fysiska aktivitet i hemmet är den absolut viktigaste förutsättningen för ett bra 

slutresultat i behandlingen av dessa personer. Att försöka hindra onödig försämring av 

patientens situation är viktigt att tänka på i behandlingen (10-12, 14-16). 

 

Den sjukgymnastiska behandlingen kan delas in i fyra delar, smärtlindring, konditionsträning, 

rörelseträning och styrketräning. Som smärtlindring kan akupunktur och TENS användas i 

kombination med rörlighetsträning. Rörlighetsträningen går ut på att bibehålla eller öka 

rörligheten i rygg-/nacke- och extremitetsleder genom en aktivt avlastad rörelseträning. Ett 

bra sätt att träna aktivt avlastat är genom rörelseträning i bassäng (10). Rörelsen får inte ge 

ökad smärta eller svullnad. Vid muskelstramhet kan stretching användas (14). Fysisk 

inaktivitet medför på sikt nedsatt kondition, förhöjt blodtryck och ökat stresspåslag (17). För 

att undvika detta är det viktigt att konditionsträna. Bra konditionshöjande aktiviteter är 

promenader, cykling, simning och bassängträning där aktiviteten utförs minst 30 minuter per 

gång. Gruppträning av olika slag kan ofta vara ett bra alternativ för personer med 

pelvospondylit för att få träffa andra med liknande besvär och må bättre psykosocialt (11-13). 

Muskulär obalans är vanligt vid pelvospondylit där extensormuskulaturen försvagas och en 

flexionshållning intas. Därför är det viktigt att även träna upp styrkan i musklerna, speciellt 

bål- och ben muskulaturen (10). Styrketräning i vatten eller träning med gummiband är bra 

alternativ till styrketräning med vikter. Det är viktigt att balansera mellan träning och vila 

eftersom alltför mycket av det ena eller andra kan förvärra besvären (14). 

 

Sjukdomssymtomen kan förvärras av vissa faktorer som stress, hormonella faktorer och 

klimatförändringar, speciellt stigande luftfuktighet och kyla, då smärta och stelhet lättare 

framträder. Ett soligt och varmt klimat kan göra symtomen lindrigare. Att värme och sol ofta 

ger en symtomlindring brukar vara ett av skälen till att personer med reumatiska sjukdomar 

får åka på rehabilitering till varmare länder som Spanien, Israel och Tunisien. För personer 

med pelvospondylit har det visat sig att behandling på sådana rehabiliteringsanläggningar i 
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kombination med fysisk träning har fördelaktiga effekter i jämförelse med annan behandling 

bestående av endast fysisk träning och farmakologisk behandling (15). Sjukgymnastik i ett 

varmt och stabilt klimat med många soltimmar per dag är ett värdefullt komplement i 

behandlingen av personer med pelvospondylit (15, 18). 

 

Det råder olika uppfattning om symtomen påverkas av vädret (19, 20). Studier har visat att 73 

procent av personer med pelvospondylit uppger att deras symtom påverkas av vädret, och att 

det är kyla och luftfuktighet som är av största betydelse (20). Fysisk funktion och 

livskvaliteten kan vara försämrad hos personer med pelvospondylit (21). 

Trots sjukdomens kroniska förlopp är prognosen, med dagens behandling, mycket god. 

Sjukdomen går i skov med varierande symtom vilket gör att personer med pelvospondylit kan 

utnyttja sina goda perioder till träning. Med dagens behandling, exempelvis genom en 

rehabiliteringsperiod i varmt klimat, kan majoriteten av dessa personer bibehålla sin 

funktions- och arbetsförmåga (5, 22).  

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att utvärdera hur en fyra veckors behandlingsperiod i ett varmt klimat 

påverkar funktion, kondition och personens upplevelse av klimatets betydelse hos personer 

med pelvospondylit.  

 

 

METOD 
 

Försökspersoner (Fp) 

 

Försökspersonerna rekryterades från Bechterewgruppen på Centro Forestal Sueco, Marbella 

som i sin tur rekryterades från remitteringssekretariatet i Göteborg. Gruppen på tio personer 

bestod av fyra kvinnor och sex män i åldern 35-65 år som alla uppfyllde hade en 

diagnostiserad pelvospondylit. Medelåldern var 52 år.  

 

 3



Kontakt togs med Centro Forestal Sueco där ansvarig sjukgymnast rekryterade personerna 

från Bechterewgruppen i perioden 22/3-16/4 2004. Ett informationsbrev (bilaga 2) och 

frågeformulär (bilaga 1) skickades till Centro Forestal Sueco. Frågeformuläret delades ut vid 

utskrivning. Behandlingen har utförts av ett rehabiliteringsteam bestående av sjukgymnast, 

arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, beteendevetare och friskvårdsledare. 

 

Mätinstrument 

 

Funktionsmätningar 

 

• Timed-Stands Test (TST): Utformat som ett test av 10 uppresningar från sittande till 

stående så snabbt som möjligt utan att ta hjälp av armarna. Tidtagning sker och mäts i 

sekunder. Reliabilitetstestat för test-retest stabilitet, validitetstestat för samtidig- och 

diskriminant validitet (23).  

 

• Timed Get Up and Go (TGUG): Funktionsstatus nedre extremiteten. Testet går ut på 

att resa sig upp från en stol utan att ta hjälp av armarna, gå tre meter, vända och gå 

tillbaka och sätta sig på stolen. Tidtagning sker och mäts i sekunder (24). 

 

• Index of muscle function (IMF): Testet består av 13 test, varav 2 är förtest. Testen är 

indelad i muskelstyrka, balans och koordination. Reliabilitetstestat för test-retest och 

intra-interreliabilitet, validitetstestat för innehålls-, begrepps- och samtidig validitet 

(25).  

 

• Funktionsskattning skuldra/arm: Utformat som fem bilaterala test av funktionella 

rörelser i övre extremitet. Hand-mot-tak, hand-motsatt-axel, hand-i-nacke, hand-i-rygg 

och hand-till-säte. Patienten sitter på en pall då mätningarna utförs och patienten 

skattar smärta enligt Borgs symtomskala. Reliabilitetstestat för inter- och 

intrabedömarreliabilitet, validitetstestat för innehållsvaliditet och samtidig validitet 

(26).  

 

• Rörlighet halsrygg (extension, flexion, rotation) mäts med myrinmätare i grader. 
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• Thoraxexcursion mäter bröstkorgsrörlighet genom differensen mellan in- och 

utandning. Differensen mäts i centimeter med hjälp av måttband. 

 

• Finger-Golv mäter ryggrörlighet genom avståndet mellan fingrar och golv när 

personen står i maximal flexion. Måttband användes och avståndet mäts i centimeter. 

 

• The Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI) mäter ledrörlighet i 

nacke, bröstrygg, ländrygg och höftleder. Reliabilitetstestat för inter- och 

intrabedömarreliabilitet, validitetstestat för innehålls- och diskriminerande validitet 

(27, 28).  

 

Timed Stands Test, Timed Get Up and Go, BASMI och IMF utfördes vid inskrivning, efter 

två veckor och vid utskrivning efter fyra veckor. Rörlighet halsrygg, thoraxexcursion, Finger-

Golv och gångtestet utfördes vid inskrivning och vid utskrivning efter fyra veckor. 

Mätningarna utfördes av samma sjukgymnast vid alla mättillfällen 

 

Kondition          

 

Gångtest: 2 kilometer gång där personen instrueras att gå så snabbt som möjligt utan att 

springa. Pulsmätning och skattning av ansträngning enligt Borgs symtomskala (29, 30) 

gjordes efter avslutat test. Skalan är reliabilitetstestat för smärtskattning vid belastning av 

ledstrukturer, validitetstestat för innehållsvaliditet. 

 

Klimatets betydelse 

 

Frågeformulär om egen upplevelse av klimatets betydelse för behandlingsresultatet 

konstruerad av författarna (bilaga 1).    

 

Behandling 

 

Behandlingen bestod av kontakt med teamets alla olika yrkesprofessioner och innefattade två 

fysiska pass per dag i fyra veckor. Tre dagar gick bort pga. inskrivning, mellanmätning och 

utskrivning.  I behandlingen ingick vattengympa, stavgång, rehabträning (styrketräning i 

gym), gruppcykling, fotträning, qi-gong, avslappning- och kroppsmedvetenhetsträning och 
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teoretiska lektioner (stress och sömn, smärta, hälsa, mål- och målsättning, träningslära) 

(bilaga 3).  

 

Statistisk bearbetning 

 

För att presentera resultatet har deskriptiv statistik, grafisk analysmetod, linjär 

regressionsanalys och T-test använts med hjälp av Excel 2000 och SPSS 11,0. Vi har valt att 

använda 0,05 som signifikansnivå.   

 

Etiska aspekter 
 

Etiska aspekter har beaktas vid behandling av materialet. Sammanställningen av mätresultaten 

har behandlats med anonymitet. Sjukgymnasterna på anläggningen arbetar under legitimation 

och har eget ansvar för hur de behandlar patienterna. Kontakt med Centro Forestal Sueco togs 

och klartecken om studien gavs av den befintliga verksamheten.   

 

 

RESULTAT  

 

Försökspersonerna har genomgått mätningar vid tre tillfällen, vid inskrivning, efter två veckor 

och vid utskrivning. 

 

Funktionsmätningar  

 

I funktionsmätningarna ingår balans, styrka, rörlighet och koordination. 

  

Resultatet av Timed Stands Test gav en signifikant förbättring (p< 0,001) från inskrivning till 

utskrivning. Timed Get Up and go förbättrades signifikant, (p< 0,05) från inskrivning till 

utskrivning. Resultat från balans, funktionsskattning skuldra/arm, IMF och BASMI är icke 

signifikant förbättrade. IMF gav inga utslag eftersom alla personer var utan anmärkning vid 

alla tre mättillfällena (Tabell 1). Rörlighet halsrygg, thoraxexcursion och Finger- Golv visade 

ingen signifikant skillnad från inskrivning till utskrivning, men individuella förbättringar kan 

ses hos de flesta personerna i gruppen. Rörlighet halsrygg, och då särskilt nackrotationen, har 
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ökat hos majoriteten av personerna. Thoraxexcursion visar att fem personer har förbättrat sina 

resultat, fyra personer har samma mätresultat och en person har försämrat sitt mätresultat från 

inskrivning till utskrivning. Finger-Golv visar en förbättring hos samtliga försökspersoner.    

 

 

Tabell 1.  Signifikansnivå på funktionsmätningar mellan inskrivning- mellamätning, 

mellanmätning- utskrivning och inskrivning- utskrivnning. Timed Stands Test (TST), Timed 

Get Up and Go (TGUG), Funktionsskattning skuldra/arm, The Bath Ankylosing Spondylitis 

Metrology Index (BASMI). 

 

Test TST TUG Balans Skuldra/arm BASMI 
Test 1-2 0,015  0,093  0,134  0,147  0,486  
Test 2-3 0,059  0,255        - 0,210  0,787 
Test 1-3 0,001  0,021  0,134  0,345  0,344  
p≤0,05 är signifikant 

- Inget utslag på T-test 

Figuren visar spridningen på de olika försökspersonernas mätresultat av Timed stands test vid 

inskrivning, mellanmätning och utskrivning. Medelvärdet visar en förbättring av 

mätresultaten mellan inskrivning och mellanmätning som avtar något från mellanmätning till 

utskrivning (Figur 1).  
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Figur 1. Resultatet av Timed Stands Test (TST). Varje fyrkant representerar en individ. Linjen 

visar medelvärdet för gruppen vid varje mättillfälle. 

 

Figuren visar spridningen på de olika försökspersonernas mätresultat av Timed Get Up and 

Go vid inskrivning, mellanmätning och utskrivning. Vid inskrivning till mellanmätning sker 

en stor förbättring av mätresultatens medelvärde som inte är lika stor från mellanmätning till 

utskrivning (Figur 2). 
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Figur 2. Resultatet av Timed Get Up and Go (TGUG). Varje fyrkant representerar en individ. 

Linjen visar medelvärdet för gruppen vid varje mättillfälle. 

 

Kondition 

 

Resultatet av gångtestet visade att alla försökspersonerna förbättrade sina tider förutom 

försöksperson tre som inte genomförde test 2 p g a smärta i benhinnorna. Sju personer ökade 

sin puls från test 1 till test 2. Fem av personerna skattade högre på Borgskalan efter test 2 än 

vad de gjorde efter test 1. Fyra av personerna har ökat både sin puls och sin skattning av 

ansträngning på Borgskalan (Tabell 2). 
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Tabell 2. Resultatet av gångtest  vid inskrivning och utskrivning. 

 

  INSKRIVNING   UTSKRIVNING  
      Fp Tid (min)      Puls      Borg  Tid (min)     Puls      Borg  

1 15,42 172 9 14,33 166 15 
2 17,21 138 11 16,58 130 11 
3 17,05 155 17 - - - 
4 18,25 145 15 17,22 151 9 
5 18,00 147 13 17,48 123 11 
6 20,28 102 11 18,41 107 11 
7 21,45 125 9 17,24 143 13 
8 19,28 94 10 15,28 140 12 
9 20,46 119 11 17,33 145 13 
10 19,05 140 9 15,26 181 13 

 

 

Klimatets betydelse 

 

Åtta av nio personer tyckte att klimatet hade betydelse för behandlingsresultatet. En person 

svarade inte på frågeformuläret. 

 

De som svarade att de upplevde att klimatet hade betydelse angav olika synpunkter som 

exempelvis att klimatet gjorde att personerna fick lättare att träna, fick mindre stela leder, 

ökad allmänt välbefinnande, att hela upplägget var bra och att det torra och jämna klimatet 

gjorde att de mådde bättre. 

 

De kommentarer som framkom var exempelvis: 

 

”Ja, det är klart att man mår bra av värmen, jag får mindre värk då. Det har varit lättare att 

träna i det här klimatet. Träningen spelar självklart en stor roll, men också totalupplevelsen 

av vistelsen här nere. Man mår bra för att man får åka bort, koppla av och bara tänka på sig 

själv.” 

 

”Ja, torrare luft gör mig mer rörlig. Det är då lättare att komma upp ifrån sängen och 

träningen går bättre.” 
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DISKUSSION 
 

Resultatet visade att funktionen hos personerna i gruppen har förbättras betydligt när det 

gäller tester som Timed Stands Test och Timed Get Up and Go som främst testar funktionen 

på den nedre extremiteten. Detta kan bero på att dessa mätinstrument fångar upp förbättringen 

som sker mellan de olika mättillfällena. En annan viktig faktor kan vara att intensiv träning i 

fyra veckor ger resultat. Detta stöds av studier som visar att träning som exempelvis 

stretching, rörlighetsträning, styrketräning och konditionsträning, är bra för att öka funktion 

och ledrörlighet hos personer med pelvospondylit (13, 16). Resultaten av Timed Stands Test 

och Timed Get Up and Go visar att det har skett en stor förbättring från inskrivning till 

mellanmätning medan det från mellanmätning till utskrivning inte har skett en lika stor 

förändring i mätresultatet. Detta kan vara intressant ur ett kostnadseffektivt syfte. Eftersom 

den största förbättringen sker mellan vecka ett och tre, kanske det räcker med en kortare 

rehabiliteringsperiod på tre veckor.  

 

Balans, funktionsskattning skuldra/arm, IMF och BASMI visade en liten förbättring hos vissa 

personer. Att förändringen från inskrivning till utskrivning inte är så stor för dessa 

mätvariabler kan bero på att de inte är finkänsliga nog och anpassade för denna patientgrupp. 

IMF visade redan vid inskrivning utan anmärkning på alla personer i gruppen. Detta kan ge en 

indikation på att IMF kanske är fel val av mätinstrument för pelvospondylitpatienter, eller att 

personerna i denna grupp redan har en för bra funktion i nedre extremiteten vid inskrivning. 

Mätinstrument som testar övre extremiteten visar endast en liten förbättring i denna grupp. 

Det kan därför ifrågasättas om det finns ett värde i att mäta funktionsskattning skuldra/arm 

hos personer med pelvospondylit, eftersom denna patientgrupp ofta inte har så stora besvär 

med övre extremitet.  

 

Resultatet av rörlighetsmätningarna visade ingen signifikant förbättring men individuellt har 

det skett förbättringar. Finger-Golv var den mätning som visade störst förbättring hos samtliga 

individer. En studie av Kraag et al. visar att Finger-Golv förbättras vid sjukgymnastisk 

gruppträning (31). Det har genom frågeformuläret framkommit att flera av personerna i 

studien känner sig mer rörliga efter behandlingsperioden. Personerna kan subjektivt känna sig 

bättre och rörligare efter behandlingsperioden medan det objektivt inte finns några 

signifikanta skillnader i mätresultaten. Om detta beror på det varma klimatet, den intensiva 
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rehabiliteringsperioden eller de båda tillsammans kan vi inte dra någon slutsats om här utan 

det behövs vidare studier för att fastställa detta. 

 
Resultaten från gångtestet visade att nio av tio personer förbättrade sin tid på gångtestet från 

test 1 till test 2, sju av personerna ökade sin puls. En av anledningarna till att pulsen ökade 

hos majoriteten av försökspersonerna efter test 2 kan bero på att personerna före första 

gångtestet inte hade gått sträckan förut. Därför kan det vara svårt att ha någon uppfattning om 

hur långt två kilometer är. Efter test 2 kan det därför vara lättare att veta vilken 

ansträngningsnivå som är lämplig. En annan anledning till pulsökningen kan vara att 

personerna efter fyra veckor har blivit en grupp som peppar varandra och därför kan testet ses 

som ett tävlingsmoment där man under test 2 tar i lite extra. Det är svårt att dra någon slutsats 

om det verkligen var konditionen som ökades på fyra veckor eller om det bara var tiden som 

förbättrades. Resultatet kan ge en indikation på att denna sorts konditionsträning är en bra 

träningsform för denna patientgrupp.  

 

Vi tror att gruppträning kan vara ett av skälen till att de flesta personerna i studien upplever 

behandlingsperioden positiv. Att träffa andra personer med samma diagnos kan ge varje 

individ bättre motivation till vidare träning och förhindra en försämring av sjukdomen. Detta 

stöds av flera studier som visar att gruppträning har en positiv effekt på individerna i gruppen 

där de träffar andra med samma eller liknande problem. Det blir även positivt att komma till 

ett varmare klimat (13, 19). Enligt Van Tubergen och Hidding är de personer som genomgått 

gruppträning mer motiverade till hemträning efter behandlingsperioden. Det finns en tendens 

till att dessa använder mer tid till individuell träning jämfört med dem som inte genomgått 

gruppträning (15). Även den psykosociala situationen förändras på ett positivt sätt efter 

träning i grupp och det kan vara väl så viktig för personer med en kronisk sjukdom som att 

den fysiska förmågan förbättras (11).  

 

Åtta av nio personer tyckte att klimatet hade en positiv inverkan på deras behandlingsresultat. 

Många tyckte att det var lättare att träna eftersom de vistades i ett varmare, torrare och 

jämnare klimat. De blev då rörligare och smärtan minskade. En person uppgav att det var 

andra orsaker än klimatet som förbättrade symtomen. Vi tror också att klimatet kan ha en 

positiv inverkan på individerna men vi tror att hela konceptet med intensiv träning, 

gruppundervisning, att komma hemifrån och träffa likasinnade har lika stor betydelse för ett 
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positivt behandlingsresultat. Denna studie saknar en kontrollgrupp. Det kunde vara intressant 

att ha en kontrollgrupp i Sverige för att se om klimatet har någon betydelse för 

behandlingsresultatet.  

 

Vilka ska då få åka på en fyraveckors rehabiliteringsperiod i ett varmt klimat och hur hittar 

man de rätta personerna? I vår studie finns det en tendens till att de med sämst 

inskrivningsresultat har förbättrat sig mest under perioden. Det kan då diskuteras om de med 

lite bättre inskrivningsresultat egentligen har lika stor nytta av behandlingsperioden i Spanien. 

De flesta tycker givetvis att det är skönt att komma till ett varmare klimat och känner då att de 

mår bättre. Men ur rekryteringssynpunkt är det mycket viktigt med rätt inklusionskriterier och 

känsliga mätinstrument för att rekrytera rätt personer till behandlingsperioden. Andra studier 

som tittat på klimatets påverkan vid reumatiska sjukdomar säger att det inte finns några bevis 

för att vädret varken skulle förbättra eller försämra situationen hos individerna (19, 20). Att 

smärtan minskar kan lika gärna bero på att klimatet är stabilt under en längre tid än att det är 

värmen som gör att smärtan blir mindre (20). 

 

Sammanfattningsvis visar studien att personernas funktion har förbättrats. Resultatet av 

konditionstestet visade ingen ökning av konditionen men tiden förbättrades och pulsen ökade.  

Personernas upplevelse av klimatets betydelse för behandlingsresultatet var generellt positiv. 

Fler studier med kontrollgrupp behövs göras för att fastställa vad denna förbättring beror på.    
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Bilaga 1 

Frågeformulär 

 

Har klimatet haft betydelse för dig? 

 

Sätt en ring runt det  svarsalternativ som stämmer bäst. 

 

JA På vilket sätt?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

NEJ På vilket sätt?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Bilaga 2 

Informationsbrev    1/3-2004  

 

Hej! 

 

Vi ska göra en utvärdering av en behandling i ett varmt klimat för reumatiker. 

Utförandet av studien kommer att göras av sjukgymnaster på Centro Forestal Sueco i 

Bechterewgruppen under perioden 22/3-16/4.  

Syftet med studien är att utvärdera hur en fyra veckors aktiv behandlingsperiod i ett varmt 

klimat påverkar funktion, upplevelse av sin egen hälsa och klimatets betydelse för 

behandlingsresultatet. 

 

Det är viktigt för sjukgymnastikens utveckling att olika behandlingsmetoder utvärderas för att 

se värdet i rekrytering av patienter. 

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avslutas. Men det är viktigt för 

undersökningens kvalité att så många som möjligt deltar. Alla uppgifter i studien kommer att 

behandlas konfidentiellt och du behåller din anonymitet. 

 

Behandlingen under vistelsen kommer inte på något sätt påverkas av studien. Insamlad data 

innebär endast de mätningar som görs vid in- och utskrivning av ansvarig sjukgymnast. 

Behandlingsresultaten kommer endast att användas i syfte att framställas som resultat i 

studien. Efter avslutad behandling kommer du att få ett kort frågeformulär som vi vore 

tacksamma över om du svarar på. 

 

Har du några frågor angående studien är du välkommen att kontakta oss för vidare 

information. 

 

Institutionen för hälsovetenskap i Boden 

Åshild Gravdal Caroline Gustafsson  Handledare: 

aagravdal@hotmail.com carooline_g@spray.se  Katarina Mikaelsson 

0730-632538  0702-854920   Universitetsadjunkt 

sjukgymnaststuderande sjukgymnaststuderande  Leg. Sjukgymnast 

 
Jolanda Madia 
jolanda_m@hotmail.com
Leg. Sjukgymnast CFS

 

mailto:aagravdal@hotmail.com
mailto:carooline_g@spray.se
mailto:jolanda_m@hotmail.com


Bilaga 3 

 

SCHEMA   
Bechterew -grupp 2  v1  

Klockan Måndag 
22/3 

Tisdag 
23/3 

Onsdag 
24/3 

Torsdag 
25/3 

Fredag 
26/3 

 
09.00 - 10.30 Information 

 
 

Mätverkstad/ 
Inskrivning läkare 

Vattengympa  Vattengympa
 

Intro våtväst 
9.00 gr 1 
9.45 gr 2 

  
T                    Teamet    

                          
R                    Teamet   

                           
R                    Friskv     

            
R                       Friskv  

                         
R                       Friskv  

11.00 - 13.00 
Inskrivningssamt
al  

alt 
12.00 promenad 

11.15 forts 
mätverkstad 

12.00 vattengympa 

Funktionellt gångtest 
                      
    Samling reception    

Rehabträning 
 

                   Sjukgymn

Rehabträning 
  

                   Sjukgymn 

                   
R                    Teamet   

          
R                    Teamet 

 
R                   Teamet    

12.00 Fotgympa 
R                     Arb ter 

 
R                                  

13.00 - 14.30 
 L U N C H 

14.30 – 16.00 Intro vattengympa 
 

Hälsa Gr 1Rehabträning/ 
Gr 2 intro stavgång 

Byte 15.15 

Min målsättning 
 

Egen tid 

                                  
R                       Friskv  

 
T                    Teamet 

        
R              Sjukg/friskv  

                   
T                     Bet vet   

 
                                     

16.00 - 17.00 Inskrivningssamtal/ 
egen tid 

 
Grundövningar 

 
Avslappning 

 
Kroppsmedvetenhet 

M = Mandarinen 
T = Terrassen 
R = Rehabhuset 

  
R                    Teamet   

 
R                 Sjukgymn

 
T                     Teamet 

   
T                   Teamet    

 



Bilaga 3 

 

SCHEMA 
Bechterew-grupp 2 v2 

Klockan Måndag 
29/3 

Tisdag 
30/3 

Onsdag 
31/3 

Torsdag 
1/4 

Fredag 
2/4 

 
09.00 - 10.30 Vattengympa 

 
Våtväst 

9.00 gr 2 
9.45 gr 1 

             
 

Utflykt 

Stavgång   Våtväst
9.00 gr 1 
9.45 gr 2 

 R                      Friskv   R                       Friskv   R                   Teamet    R                     Friskv   
11.00 - 13.00 Rehabträning 

 
 

11.15 Rehabträning 
 

R                 Sjukgymn

          till Mijas 
 
   samling rec 9.00 

Rehabträning 
 

R                 Sjukgymn

Gympa/ 
Cirkelträning/ 
Avslappning 

 
 

  
R                       Sjukg   

12.30 Fotgympa          
M                     Arb ter

 12.30 Fotgympa            
M                     Arb ter

R 
                       Sjukg     

13.00 - 14.30 
 L 

14-14.30 Teamträff
U N C H 

14.30 – 16.00 Träningslära 
 
 

Stress/sömn 
 
 

Vattengympa 
 
 

Fysisk aktivitet 
 

Egen tid 

                                 
T                      Sjukg    

 
T                    Bet.vet 

            
R                       Friskv  

                   
R                    Teamet   

 
                                     

16.00 - 17.00 Stavgång Stavgång Egen 
Avslappning 

Qi gong  
 
 

M = Mandarinen 
R = Rehabhuset 
T = Terrassen 

  
R                    Teamet   

 
R                    Teamet   

 
 

         
R                    Teamet 

 

  



Bilaga 3 

 

SCHEMA   
Bechterew- gr 2 v 3 

Klockan Måndag 
5/4 

Tisdag 
6/4 

Onsdag 
7/4 

Torsdag 
8/4 

skärtorsdag 

Fredag 
9/4 

långfredag 
09.00 - 10.30 Våtväst 

9.00 gr 2 
9.45 gr 1 

 

Rehabträning/ 
Gruppcykling 

Rehabträning  Gemensam stavgång
RA gr 2 och 3 

Ledig dag 
 

 R                       Friskv  R       Sjukgymn/friskv R                 Sjukgymn   
11.00 – 13.00 Rehabträning 

 
R                 Sjukgymn

11.15 Vattengympa 
 
R                       Friskv

Våtväst  
9.00 gr 1, 9.45 gr 2 

R                       Friskv

Gemensam 
rehabträning 

RA gr 2 och 3 

 

 11.50 Handträning        
M                     Arb ter  

12.00 Fotgympa          
M                     Arb ter

11.50 Handträning 
M                     Arb ter

  

13.00 - 14.30 
 L U N C H 

14.30 – 16.00 Sittgy/stavgång  Teori
 
 

Stavgång 
 
 

Ledig eftermiddag Egen tid 

                                 
R                    Teamet   

 
V                    Teamet 

            
R                    Teamet   

  
                                     

16.00 - 17.00  Avslappning Sittgympa/gympa Avslappning  M = Mandarinen 
R = Rehabhuset 
T = Terrassen 

  
R alt utegolv      
Friskv                            

 
utegolv           Teamet   

 
T                    Teamet 
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SCHEMA 
Bechterew gr 2 v. 4 

Klockan Måndag 
12/4 

Tisdag 
13/4 

Onsdag 
14/4 

Torsdag 
15/4 

Fredag 
16/4 

 
09.00 - 10.30  

      Qigong/ 
      Fotgympa 

Rehabträning 
 

Mätverkstad/ 
Utskrivning läkare 

 
 

Bassäng 
 

Hemresa 
 

  
Ute                   Arb.ter  

R                 Sjukgymn  R                    Teamet R                       Friskv  

11.00 - 13.00 Stavgång/ 
”crosstraining” 

 

11.15 Vattengympa 
 
R                       Friskv

Mätverkstad 
 

R                    Teamet 

Funktionellt gångtest  

  
R                   Teamet 

12.30 Fotgympa          
M                     Arb ter

 
                      

  

13.00 - 14.30 
 L 

14-15 Teamträff 
U N C H 

14.30 – 16.00 15.00 Vattengympa Smärta 
 
 

 
Stavgång/ 

Cirkelträning 

 
Avslutning 

 

                                 
R                       Friskv  

 
T                    Betvet 

            
Ute               Teamet     

  
T                        

 
                                     

16.00 - 17.00 Rehabträning Stavgång Avslappning  M = Mandarinen 
R = Rehabhuset 
T = Terrassen 

  
R                 Sjukgymn  

 
R                  Teamet     

 
T                    Teamet 
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