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Tabell 1. Skillnad i ROM belastad DE mellan baseline (en vecka efter gipsborttagning) och tre månaders

Bakgrund

uppföljning och mellan baseline och 12 månaders uppföljning -jämförelse mellan MWM-grupp och
träningsgrupp

Fotledsfrakturer
• bland de vanligaste frakturerna i nedre extremiteter
• drabbar både män och kvinnor i alla åldrar.

__________________________________________________________________________________
MWMTräningsgrupp
p-värde*
Grupp
mellan
mellan
baseline
baseline
och tre månader
och tre månader

Variabel

De flesta som drabbas återfår en god fysisk funktion medan vissa drabbade
rapporterar nedsatt funktion med stelhet i lederna avseende dorsalextension
(DE). Vanlig gång kräver minst 15°i DE.

MWMgrupp
mellan
baseline
och 12 månader

Träningsgrupp
mellan
baseline
och 12 månader

p-värde†

_____________________________________________________________________________________________________
Skillnad i
grader
medelvärde (SD)

Det primära syftet
Jämföra effekten av två behandlingar: mobilisering med rörelse (MWM) i

ITT

kombination med träning kontra enbart träning på förbättring av
rörelseomfång (ROM) i DE efter opererad fotledsfraktur vid tre och 12
månader efter avgipsning.

PP

n=23

n=24

12.8 (7.4)

11.7 (6.4)

n=19

n=22

15.5 (4.7)

12.7 (5.5)

0.566

0.090

n=23

n=24

14.6 (8.2)

15.4 (7.8)

n=18

n=18

17.5 (5.2)

18.0 (6.4)

0.648

0.778

_____________________________________________________________________________________________________
* p-värde mellan grupper, skillnad i grader (medelvärde/SD) mellan uppföljning vid baseline och tre månader
† p-värde mellan grupper, skillnad i grader (medelvärde/ SD) mellan uppföljning vid baseline och 12 månader

Randomisering gjordes enligt flödesdiagram (Fig 1).

Resultat
Urval (n= 534)

ROM i belastad DE på den skadade sidan ökade mellan baseline och tre månaders
uppföljning, i MWM-gruppen från 13,0 ° (7,0) till 25,8 ° (7,2), p< 0,01 och i
Exkluderade (n= 272)
Andra sjukdomar n=136
Andra sjukdomar n=11
Komplikationer n=32
Språket n=18
Känt missbruk n=16
Kan inte gå n=38
Annan funktionell och psykosocial
oförmåga n=21

Inkluderades inte (n= 215)

träningsgruppen från 11,7 °(7,3) till 23,3 ° (7,2), p<0,01 (Fig 2). Deltagare som hade
behandlats med träningsprogrammet kombinerat med MWM hade samma
förbättring i DE som de som endast hade behandlats med träningsprogrammet,
både vid tre (12,8 mot 11,7 °, p= 0,57) och vid 12 månader (14,6 mot 15,4 °, p=
0,65) (Tabell 1).

Tackade nej till deltagande n=84
Missade n= 131

Randomiserade
(n=47)

Baseline 1 vecka efter
avgipsning (n=23)

Baseline 1 vecka efter
avgipsning (n=24)
Bortfall (n=2)

Bortfall (n=4)

Bortfall (n= )

Uppföljning 3 mån
(n=22)

Uppföljning 3 mån
(n=19)

Bortfall (n=1)

Bortfall (n=4)
Uppföljning 12 mån
(n=18)

Fig 2. ROM belastad dorsalextension uppföljning vid baseline, tre and 12 månader i två studerade grupper

Slutsats

Uppföljning 12 mån
(n=18)

Vi rekomenderar inte manuell mobilisering tillsammans
Fig. 1. Flödesdiagram
Bortfall (n= )

med träning som generell behandling eftersom den inte
Baseline 1 v Bortfall (n= )
efter avgipsning
Bortfall (n= )

leder till ökad DE eller till bättre funktion än enbart träning
Bortfall (n= )

i tidigt skede efter opererad fotledsfraktur.

Bortfall (n= )
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