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How to conduct a thorough gait evaluation
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Kallelse årsmöte 2015
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi/ Fysioterapeuterna kallar till årsmöte fredagen den 20 mars 
2015 kl. 17.00 på Täby Park Hotell, Stockholm. Motioner från kongressens medlemmar ska vara  
sektionsstyrelsens sekreterare tillhanda senast den 20 februari 2015: nina@omtsweden.se
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OMT sektionen

Manualen är en medlemstidning som ges ut med fyra nummer per år. Från och med 2013 ges Manualen ut i 
samarbete med sektionerna för Mekanisk Diagnostik och Terapi/ MDT och Ortopedisk kirurgisk rehabilitering/ OK. 
Manualen ges ut till samtliga medlemmar i dessa tre sektioner. Sektionerna arbetar och forskar kring undersök-
ning, behandling och förebyggande av smärtor i leder, muskler och nerver i nacke, rygg och extremiteter.  

Min tid som ordförande börjar närma sig 
sitt slut. Det har varit sex mycket roliga 
och givande år. Mycket har hänt, som 
exempel kan jag nämna det fördjupade 
samarbetet mellan sektionerna inom 
området muskuloskeletal hälsa, det öka-
de samarbetet med externa kursgivare, 
start och genomförande av OMT-mas-
terutbildning i Luleå, försvarandet av vår 
status som OMT-specialister i den nya 
specialistordningen, en lång rad lärorika 
årskongresser samt ett framgångsrikt och 
givande samarbete med IFOMPT. Där-
utöver har, för oss lärare och studenter 
inom OMT, införandet av Moodle lär-
plattform inom utbildningen varit myck-
et glädjande. Införandet har inneburit att 
studenterna fått en mycket bättre till-
gänglighet till kursmaterial och föreläs-
ningar och nu kan arbeta med de teore-
tiska avsnitten och olika quiz hur ofta 
och mycket de vill i sin hemmamiljö. 
Införandet har också inneburit att 
OMT-lärarna sparar mycket administra-
tiv tid och lättare kan dela undervis-
ningsmaterial från vårt centrala biblio-
tek.  I vårt centrala bibliotek finns nu 
också ett gediget kurs-teknikmaterial 
med filmer som OMT sektionen har 
köpt och som successivt kommer att 
införas i Moodle på våra olika kurser. 

Under dessa år har också kunskapen i ul-
traljudsdiagnostik exploderat bland fysi-
oterapeuter. En fascinerande utveckling 
som öppnar nya dörrar för oss alla, men 
som också leder tankarna till begreppet 
diagnostisering och vilken typ av diag-
nostisering som är viktig för oss 
OMT-fysioterapeuter. Vi ska ju vara 
experter på rörelse och funktion och 
ställa en funktionsdiagnos, liksom radio-

loger ska vara experter på att upptäcka 
strukturella förändringar och göra en 
patoanatomisk diagnos. 
Men, det räcker inte att bara vara expert 
på att analysera rörelser. Vi måste också 
förstå varför vissa rörelser är inskränkta 
och smärtsamma och varför andra rörel-
ser ter sig helt normala men ändå är 
smärtsamma. Här är analysen av smärt 
och-vävnadsmekanismer mycket bety-
delsefull. Smärtmekanismer berättar för 
oss om tillståndet domineras av nocicep-
tiv smärta (mekanisk eller inflammato-
risk), perifer neurogen smärta (hela 
spektrat från sensitisering till kondukti-
vitetsbortfall) , central smärta (från cen-
tralt störd smärtmodulering till domi-
nans av affektiva/kognitiva mekanis-
mer). Vävnadsmekanismer berättar för 
oss om läkningstid och adaptiv dysfunk-
tion till färdigläkt och maladaptiv dys-
funktion. Allt detta är ytterst viktigt att 
känna till för att kunna tolka tillståndet, 
göra en prognos och bestämma behand-
lingsupplägg. Missar man i denna analys 
är det lätt hänt att behandlingen gör mer 
skada än nytta. Lika effektiva som speci-
fika manuella metoder kan vara på rätt 
typ av patient, lika förödande kan de 
vara på fel typ av patient och lika effekti-
va som korrigering av störda rörelse-
mönster kan vara på rätt typ av patient, 
lika förödande kan de vara på fel typ av 
patient. 

Eftersom vårt arbetsområde är väldigt 
omfattande innebär det att vi i diagnosti-
ken måste vara mycket mer tydliga än att 
bara sätta en patoanatomisk rubrik.
Ingen annan yrkeskår kan analysera 
funktion bättre än vi kan. Det ska vi ock-
så visa. 

Diagnostisering
I stället för att bara skriva till exempel 
”subacromiellt impingement” i journa-
len kan vi skriva en mer tydlig funk-
tionsdiagnos som skulle kunna se ut så 
här:
”Nociceptiv inflammatorisk smärta som 
reproducerar aktuella besvär i glenohu-
meralleden vid flexion, abduktion över 
80 grader tillsammans med nedsatt upp-
åtrotation av skapula på grund av avvi-
kande hållning i form av inåtroterad, 
abducerad och anteriort tippad skapu-
la”. En sådan beskrivning säger oss 
mycket mer än vad en namngiven ana-
tomisk struktur säger. Så låt oss värna 
om och fortsätta utveckla vår speciali-
tet. Det är vi som ser hela människan!
 
Vi har som vanligt ett väldigt bra pro-
gram på årskongressen som i år har ti-
teln”Fysisk aktivitet och Overuse”. Kolla 
vår hemsida för information.
 
Vi ses i Täby!
Björn Aasa

LEDAREN | Björn Aasa
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Intervju 
med Pia Christianson 

och hennes väg till-
baka till livet efter en 

ridolycka

Vill du lämna bidrag till tidningen, kontakta redaktören.  
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i manus.  
För insänt bild- och textmaterial ansvaras ej.
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Intervju med Pia Christanson

Pia och Bo-Christer Bertilsson på OMT kongressen 2006.

u

Pia kontaktade mig i höstas då hon 
ville berätta sin historia om sin skada 
och vägen tillbaka till livet.  
Dr. Bo-Christer Bertilsson demonstre-
rade Pia som patientfall på OMT 
kongressen 2006. Hon opererades i 
april 2012 då man gjorde en fusionso-
peration i nivå C3-C5 och i oktober 
2014 opererade man in en spinal cord 
stimulator (SCS).

Jag tänkte först intervjua Pia helt på 
telefon men vi avstyrde detta ganska 
fort då hon förklarade hur mycket tu-
rer det har varit för henne inom sjuk-
vården. Istället delgav hon mig en sam-
manställning på åtta! sidor som jag 
sedan har försökt få ner till en kortver-
sion. Vi har tillsammans valt att låta 
intervjun fokusera på de utmaningar 
som uppstår för fysioterapeuter att 
träffa patienter som Pia. Jag har med 
Pias godkännande varit i kontakt med 
hennes nuvarande sjukgymnast Ulf. 
Med alla hennes samlade erfarenheter 
av sjukvården och rehabträning vill 
hon kunna hjälpa andra genom att fö-
reläsa både för sjukvårdspersonal men 
också för patienter. I slutet av inter-
vjun finns kontaktuppgifter till Pia. 

Bakgrundshistoria
Fram till Pia var 19 år tävlade hon fli-
tigt inom både hoppning och fälttäv-
lan, men så kom den där dagen i de-
cember 1998 då hon föll av hästen. Pia 
föll på huvudet och rullade runt på 
rygg, hon var avsvimmad en kort stund 
och omedelbart när hon vaknade kän-
de hon värk i hela kroppen. Hon tog 
sig hem och hoppades att värken skulle 
klinga av. Några dagar efteråt blev hon 
dock tvungen att söka sig till akuten då 
smärtorna och stelheten i ryggen bara 
accelererade. Pia fick rådet att leva som 
vanligt och smärtorna bedömdes kom-
ma av muskelsträckning.
Våren 1999 tog Pia kontakt med en 

kiropraktor då hon har fortsatta smär-
tor i nacke, rygg och med utstrålning i 
höger arm, hon fick rådet att börja sta-
bilitetsträna vilket ökade smärtorna. 
Till sommaren tog hon studenten och 
började arbeta på ett IKEA lager. Smär-
torna ökade ytterligare och nya sym-
tom framträdde som huvudvärk, öm-
het i trapezius och inskränkt rörlighet i 
nacken. En första MRT gjordes vintern 
efter olyckan, beskedet då var att inget 
fel kunde påvisas. En ny granskning av 
bilderna gjordes i april 2000, svaret var 
då att det fanns en försnävning av höger 
sidas foramen intervertebrale i nivå 
C3-4 och C4-5. Kanske hade man gjort 
en annan röntgenbedömning om fråge-
ställningen varit en annan. Pia hade 
samma år gjort en smärtritning som 
visade på nervpåverkan C4-6, detta hos 
en sjukgymnast där hon behandlades 
två till tre gånger i veckan under cirka 
ett års tid. År 2004 gjordes en ny MRT 
som visade lätt till måttlig foraminal 

stenos C3-C4 samt C4-C5 på höger 
sida med förutsättning för påverkan på 
de utgående nervrötterna på dessa nivå-
er. Sjukskrivningarna avlöste varandra 
fram till april 2000 då Pia själv avbröt 
sin sjukskrivning och tillsammans med 
sin arbetsgivare började man leta efter 
arbetsuppgifter med färre vridmoment 
och lyft. Detta fungerade bara fram till 
hösten 2000 då Pia blev helt sjukskri-
ven. Sedan dess har Pia varit arbetsoför-
mögen men genomgått ett antal arbets-
livsintroduktioner/arbetsträningar och 
haft antingen sjukpenning, sjukersätt-
ning, aktivitetsersättning eller aktivi-
tetsstöd. Har också varit utförsäkrad 
vid tillfällen och behövt försörjnings-
stöd. 

Rehabiliteringsutredningarna avlöste 
varandra på inte mindre än fyra olika 
rehabcenter. Pia fick nya diagnoser som 
generaliserat myofasiellt sydrom, status 
post nackdistortion/WAD, Fibromyal-
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u

Pia rasade i vikt av morfinbehandlingen.

gi, nack och bröstryggsdysfunktion och 
cervikal rizopati. Medicineringen ökade 
i takt med de nya diagnoserna (oxycon-
tin, oxynorm, stesolid, norspan, neuro-
tin, citodon exempelvis). När hon fick 
morfin utskrivet rasade hon i vikt och 
det behövdes sättas in näringsdrycker 
under en period (hon har sedan dess 
gått upp nästan 30 kilo). Fick senare bo 
hos sin gudmor medan nedtrappningen 
pågick då man helst inte ska vara ensam 
under den tiden. Varför tog det, trots 
både kliniska och radiologiska fynd 
samt smärtteckning som alla påvisar 
nervrotspåverkan, över 14 år för henne 
att opereras? Varför valde just neuroki-
rurgen vid en klinik att operera medan 
fem andra neurokirurger sa nej? Vid 
kliniken provbehandlade man med 
nervrotsblockader vilket hade god ef-
fekt på de nivåer som sedan opererades. 
Vem om inte patienten står för konse-
kvenserna av att det tog så lång tid att 
opereras? 

Operation
I december 2011 kom det efterlängtade 
svaret att operation av nacken skulle bli 
av och i april 2012 opererar man detta 
via främre fusion. Det tog 12 veckor 

för stålet att fästa i benet och under 
den tiden får patienten endast gå och 
stå korta stunder. Smärtan efteråt var 
kraftig och Pia förstår knappt att hon 
kunde ta sig igenom den tiden. Krop-
pen skulle anpassa sig till steloperatio-
nen och därav ny hållning vilket gav 
träningsvärk i månader framöver. När 
arbetsträningen kom igång i oktober 
2013 kom även belastningsvärken. Pia 
tror att många patienter som har så ont 
blir rädda för smärtan och ger upp. 
Därför betonar hon vikten av att rehab 
personalen pratar, förklarar och hittar 
vägar som gör att patienten inte ger 
upp. 
Då Pia har haft mycket medicinering 
under lång tid för neuropatisk eller 
neurogen smärta (då det kommer av ett 
trauma, och nervrötterna legat inkläm-
da för länge för att kunna återhämta 
sig) valde man att utreda behovet av en 
spinal cord stimulator. En provstimula-
tor sätts in i oktober 2014. Resultaten 
var goda och därför opererades en per-
manent stimulator in månaden senare. 
Förhoppningen är att medicineringen 
successivt ska trappas ner. Troligtvis 
kommer hon behöva viss medicinering 
livet ut ändå. 

Hästarna
Det som har varit den största drivkraf-
ten för Pia är ridningen. Till och med 
när hon var som mest nedbruten av 
smärtan tog hennes vänner med henne 
till stallet och lät henne sitta på en stol 
och bara vara med i det sociala med 
kompisar och hästar. Lyckan var total 
när hon i augusti 2014 för första gång-
en på tio år genomförde sin första dres-
syrträning. Hon klarar skritt och ga-
lopp men den största utmaning ligger i 
traven då den takten är svårare. 
”Ridningen har även varit till stor vikt i 
rehabiliteringen och träning efter ope-
rationerna. Jag väntade tio månader 
efter steloperationen innan jag satt upp 
på häst men sedan dess har jag haft 
ridningen som ett komplement i rehab 
träningen. Det har varit enormt hjälp-
samt för min kropp under vissa bak-
slag. Senaste stora bakslaget var när 
kraftiga smärtor i ländryggen tillkom, 
jag kunde inte gå utan svåra smärtor 
men att sitta och skritta 20-30 minuter 
kunde ändå stimulera och hjälpa min 
kropp till återhämtning.”

Samtal med Pias sjukgymnast Ulf.
När Ulf första gången träffade Pia 2012 
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flex Focus 400 exp   
 
 

Diagnostiskt  
ultraljud 
för muskuloskeletalt bruk                   
 

         
 
         

                  

       
                                         

flex Focus 400 exp 
för Dig som ställer krav på 
bildkvalitet!  

✓  Lättarbetad och ergonomisk  

✓  Suverän bildkvalitet  

✓  Stor bildskärm 

✓  Slutet tangentbord 

✓  Färg-, power och pulsad doppler är standard 

✓ Enkel bildöverföring 

✓ Enkel att rengöra  

✓  Batteridrift 

✓  Mycket låg ljudnivå 

✓  Unika högfrekventa givare  
 

NYFIKEN på flex Focus 400 exp?   
Vi kommer gärna till din klinik och  demonstrerar  
flex Focus. Vi samarbetar med Wasa Kredit om du 
behöver finansieringsalternativ. 

Ring Din regionansvarige säljare: 

Jörgen Nööjd Region syd  0431-43 05 40 
Erik Fagerström Region väst 031-797 76 10 
Mikael Nilsson Region mitt  08-40 809 560 
Mikael Nilsson Region norr 08-40 809 560 

 
info@se.bkmed.com   -   www.bkmed.com 

 
 

 

 
 

                                     

                                                        

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

L A N D S T I N G E T  B L E K I N G E  S Ö K E R
      

Jobb, familj, vänner och fritid. Landstinget Blekinge ett bra 
val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är 
viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård 
och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet 
att välja en skön miljö som genomsyras av hög livskvalitet

Legitimerad Sjukgymnast/
Fysioterapeut 
Ortopedmottagningen och 
ortopedavdelningen,  
Blekingesjukhuset, Karlskrona
Vid Blekingesjukhuset bedömer sjukgymnast 
patienter på ortopedmottagningen i syfte att avlasta 
ortopedläkarna och ge patienter bedömning på rätt 
vårdnivå. Sjukgymnasten selekterar ut lämpliga 
patienter i samråd med ortopedläkarna. För mer info 
se tidningen Fysioterapi nr 5 2013.

Tjänsten vi erbjuder är 50 % på ortoped
mottagningen och 50 % på ortopedavdelning 37 
som är en ortopedisk traumaavdelning. Vi är dock 
öppna för att diskutera andra upplägg om sökanden 
endast är intresserad av ortopedmottagningsdelen. 
Du kanske är verksam inom annat område och vill 
komplettera med bedömningarna på ortopedmot
tagningen på halvtid.  
Det är inte aktuellt att bara tillsätta halvtiden på 
ortoped avdelningen. 

Kvalifikationer  
Lämplig bakgrund är minimum OMT steg 2 men 
helst OMT steg 3, OMIexamen eller motsvarande. 
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbets
förmåga, pedagogisk förmåga och erfarenhet inom 
området. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning heltid.

Kontakpersoner 
Ola Ryttberg, avdelningschef, 045573 50 05. 
Kerstin Lindblad Åman,  
arbetsplatsombud Fysioterapeuterna, 045573 49 97.

Upplysningar 
Avdelningschef Ola Ryttberg, 045573 50 05.

Ansökan: Vi behandlar ansökningarna löpande. 
Tillträde enligt överenskommelse. 
För mer info samt ansökning se www.ltblekinge.se.
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Operationssåret av fusionen...
... och efter att klamrarna tagits bort

Fusionsplatta i cervikalen 
och spinal corden

Test stimulatorn inopererad som 
satt en vecka

Permanenta stimulatorn inopererad. Pia och Sackini

var hon påverkad av långvariga smärtor 
och hennes kropp var dekonditionerad 
och sensitiserad. Ulf beskriver Pia som 
envis på gott och ont. Hennes driv och 
envishet har gjort att hon inte lyssnat 
på kroppens signaler vilket medfört att 
hon ofta fått bakslag. Fokus och utma-
ning har varit att få Pia att både accep-
tera och lyssna på sin kropp och försö-
ka hitta en lagom nivå. Pia har hela ti-
den arbetat med beteendeförändring; 
det som hjälper kortsiktigt kanske stjäl-
per långsiktigt. Med förbättrat kropps-
medvetande och hållning arbetar hon 
med att bana nytt rörelsemönster. Har 
även fått jobba mycket med att hantera 
sin aktivitets- och ambitionsnivå. Att 
kunna bromsa sin ambition och lägga 
aktivitetsnivån på en nivå där det inte 
blir negativt och ibland även självde-
struktivt beteende.
Träningen inleddes i bassäng två gånger 
i veckan där Pia fick jobba med moto-
risk kontroll, sin hållning samt allmän 
konditionsträning. Hon har också haft 

som hemträning att lyssna på kroppen 
och hitta sin lagom nivå. Utöver detta 
har hon arbetat med hållningen och sta-
biliseringstränat rygg och nacke för att 
långsamt och strukturerat träna upp 
funktion.
Då hon har haft neurogen smärta i hö-
ger arm sedan olyckan 1998, har Pia 
under Ulfs ledning fått lära sig att mer 
metodiskt använda vänster arm. Unge-
fär som vid stroke behandling har Pia 
använt en tumvante på höger hand för 
att hejda aktiviteten i höger hand. Hon 
behövde så gott som bli vänsterhänt 
från att har varit högerhänt. Ett annat 
exempel var när Pia 2014 fick SCS-sti-
mulatorn inopererad och då fick rådet 
att intermittent använda en mjuk nack-
krage som feedback. Detta för att hon 
skulle bli medveten om hur mycket 
rörlighet hon tog ut i nacken och hejda 
henne från att ta ut för mycket rörlig-
het i nacken för att ge stimulatorn 
chansen att växa fast. Initialt använde 
hon nästan full effekt på stimulatorn 

vilket resulterade i smärta och överbe-
lastning i skulderelevatorerna. Även då 
var hon tvungen att acceptera och lyss-
na på sin kropp för att hitta en lagom 
nivå på stimulatorn, finna en balans. Pia 
har många gånger uppmuntrats att lyfta 
blicken för att med helikopterperspek-
tiv se hur hon för varje kvartal eller 
halvår förbättrats och att hon klarar 
mer i vardagen. Ytterligare en sjukgym-
nast med smärt- och beteende inrikt-
ning har samarbetat med Pia just för att 
få till en beteendeförändring. Enligt 
mig har detta samarbete gett goda re-
sultat, Jag upplever idag att Pia är en 
mer reflekterande och mogen person. 
Hon kan bättre stå emot impulser och 
agerande som har kortsiktigt positiva, 
men långsiktigt negativa konsekvenser 
för hälsan.

Fysioterapin
Efter två år och nio månader klarar Pia 
av sin dagliga träning så bra och disci-
plinerat att hon bara behöver gå hos Ulf 
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en gång i veckan. Träningen på fysiote-
rapimottagningen är hennes livlina. ”Att 
jag är där, får feedback, kan uttrycka 
min frustation och alltid ha någon som 
finns där för mig och inte låter mig fal-
la. Det är så svårt att hålla sig lugn, fatta 
kloka beslut och hålla huvudet kallt när 
ens kropp inte är frisk. Det pågår så 
mycket i min kropp jag inte har kon-
troll över utan jag måste bara gilla läget 
och inte jobba emot det hela tiden. Min 
tid på gymmet med Ulf, samt kontak-
ten med min andra sjukgymnast, är 
livsavgörande känns det som, för att 
veta att jag gör rätt och att min egen 
träning går rätt till. Gör jag inte mina 
övningar så blir jag så mycket sämre. 
Bara de åtta veckorna jag inte fick göra 
övningarna efter att stimulatorn opere-
rades in blev jag så mycket sämre. Och 
om jag nu ska försöka trappa ur nerv-
medicinerna så måste jag sköta min 
träning exemplarisk. Så stabilitetsträ-
ning är A och O enlig min erfarenhet” 
Jag har hittat någorlunda balans i min 
träning, med vissa bakslag, i gym och 
hem i kombination med ridningen och 
promenader. Patienter med dessa skad-
or och dessa återgärder gjorda måste få 
in stabilitetsträningen och övningarna i 
sin vardag, här kommer beteendeför-
ändringen mycket in. Var ligger ambi-
tionsnivån?!, ibland kan man ha för hög 
ambitionsnivå så man måste lära sig 
sänka den till en icke skadlig nivå! Man 
måste sköta träning, hållning, vila och 
hur man belastar sin kropp, hitta lagom 

i allt inte för lite och inte för mycket, 
och få allt att ingå i vardagliga livet. Det 
krävs en enorm uppoffring och vilja för 
att skräddarsy sin tillvaro och inte job-
ba emot sin kropp. 

Vardagen
I oktober 2013 började Pia arbetsträna 
som patientbokare på en sjukgymnast-
mottagning. Förslaget var hennes eget 
och hennes förhoppning är att få en 
anställning med lönebidrag från och 
med juli 2015. I dagsläget arbetstränar 
hon sex timmar i veckan och det funge-
rar bra så länge hon är fortsatt noga 
med sin rehabträning. På arbetet har 
Pia vissa speciella hjälpmedel, utöver 
headset, höj- och sänkbart skrivbord 
har hon också greppanpassade hjälpme-
del till pennorna. Detta då motoriken i 
händerna är nedsatt och i höger hand 
har hon uttalad svaghet och smärta. 
Pia måste i sin vardag hitta en balans i 
att hålla rätt ambitionsnivå, lagom akti-
vitetsnivå och sköta ”tråkträningen”, 
den träning och övningar som dagligen 
behövs göras för att bibehålla funktion 
och hållning.

Pias egna reflektioner 
Jag vill få fram hur omfattande, utma-
nade det är och ibland till och med 
svårt det är för en sjukgymnast att ta 
emot en patient, som blivit så ”miss-
handlad” och felbedömd, och tillsam-
mans skapa en återhämtningsväg till att 
kunna börja en rehabilitering. Det kan 

behövas som i mitt fall en eller flera 
sjukgymnaster med olika specialiteter 
för att hitta en så bra rehabplan som 
möjligt. Det kommer nog även behövas 
stöd från psykolog, kurator och en bra 
läkare. Sen även nämna vikten i att som 
sjukgymnast träna sitt öga för att verk-
ligen se patienten. För att få en patient 
som jag själv som har en för hög ambi-
tionsnivå och lägger aktivitetsnivån 
alldeles för högt, gäller det för sjukgym-
nasten att verkligen se, titta och hjälpa 
patienten att bromsa, forma om och 
ändra beteende mönstret. 
Något som Pia har lärt sig under alla år 
med tuff rehabträning, bakslag med 
smärta och strid med försäkringskassan 
är att hjälpa patienten att finna sin mo-
rot för att ta sig vidare. Hon berättar 
om den gången hon gick ut och satte 
sig på en parkbänk tio meter från huset, 
bara för att känna att hon hade klarat 
av något. Delmålen behöver inte vara 
svårare än så. 
Följande citat kan sammanfatta denna 
intervju:
”Jag måste påminna mig att jag faktiskt 
står här, sitter på häst igen och trots att 
träning och rehab styr hela mitt liv och 
välbefinnande har jag ett ganska okej liv 
ändå.”

Ni kan nå Pia på 
pia_christianson@hotmail.com

Intervjun skriven av: Lina Wallensten, 
lina@omtsweden.se
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Mulligankonceptet blir allt mer popu-
lärt i flera delar av världen. Konceptet 
når framgång i såväl kliniken som i 
forskningen och som ett steg i utbred-
ningen av Mulligankonceptet så har 
Mark Oliver utvecklat nya tekniker och 
tillvägagångsätt till bäckenledsdysfunk-
tion. 
I september 2014 kom Mark och hans 
kollega Josef Andersen till Idrottshäl-
san i Lund för att hålla en två dagar 
lång kurs i diagnostisering och behand-
ling av bäckenledsdysfunktion. Det var 
en klinisk och teoretisk kurs med 
mycket vikt vid det praktiska. Mark 
Oliver har med hjälp av sin kunskap 
inom Mulligankonceptet tagit fram ett 
förenklat arbetssätt kring SI-leden som 
gör diagnostisering och behandling 
lättare för den manuella terapeuten. 
Metoden är lätt att lära sig och tilltalar 
såväl den erfarna som den oerfarna 
klinikern. Kursen fullbokades på min-
dre än en dag! Förkunskapskrav för 
kursen var att man tidigare gått Mulli-

gan B. Mark som vi ser på bilden kom-
mer från Nya Zealand, han blev färdig 
fysioterapeut -79 och började tidigt 
studera manuell fysioterapi och fick sitt 
diplom i manuell behandlingsmetodik 
av New Zealand Manipulative Thera-
pists Association 1983. Han fortsatte 
därefter med ett diplom inom idrotts-
medicin vid Curtin universitet. Han 
blev övertalad av Brian Mulligan, Mark 
Laslett och Lance Twomey att flytta till 
Perth för att fortsätta studierna. Där 
skrev Mark en Master som behandlade 
biomekaniken i lumbalen vid extension 
för att förstå McKenzie-metodens 
funktion på den åldrande ryggraden. 
Mark jobbade därefter som forsk-
ningsassistent under professor Lance 
Twomey och Jim Taylor. Han var un-
der flera år chef på ett smärtcenter i 
Perth. Till höger om Mark på bilden ser 
vi Josef Andersen som är Mulliganorga-
nisationens Europiska manager och 
lärare i Danmark. Josef har sedan 2008 
haft ett nära samarbete med Mark Oli-

ver och assisterar i manuell hantering i 
kurserna. I Sverige undervisas Mulli-
gankonceptet av Morgan Andersson 
från Luleå och Johan Alvemalm som är 
svensk men bor i Perth. 

System för analys och behandling
Marks nya system för analys och be-
handling är baserat på ett kliniskt reso-
nemang som förenklar de nuvarande 
tillvägagångssätten för bäckenledsdys-
funktion. De flesta av behandlingstek-
nikerna är helt originella och har aldrig 
tidigare presenterats utanför kursen. 
Detta tillvägagångssätt minskar beroen-
det av palpation och förstärker bäcken-
ledsundersökningen med ett system 
baserat på Mobilisation With Move-
ment (MWM). Mark har även tagit 
fram väl fungerande självbehandlings-
tekniker för SI-leden. 

SI-leden måste vara stabil under den 
viktbärande fasen av rörelse. Om SI-le-
den inte stabiliseras korrekt under be-

Tvådagars kurs om bäckenledsdysfunktion
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lastning kan den ge patienten en lång 
rad med olika symtom. Slipman visade i 
sin forskning att SI-leden kan referera 
smärta till följande strukturer och hur 
ofta den gör det: (Slipman 2000)
• Glutealt (94 %)
• Låglumbalt (72 %)
• Ljumskar (14 %)
• Benet (50 %)
• Underbenet (28 %)
• Foten (14 %)

Storktest som rörelsetest
Hungerford et al. 2004 jämförde Ili-
ums rörelse i förhållande till Sacrum på 
patienter diagnostiserade med SI-leds-
märta mot en kontrollgrupp. De använ-
de Storktest som rörelsetest. Deras 
avsedda mål med undersökningen var 
att se om det blev någon signifikant 
skillnad på höftflexionssidan, vilket det 
inte blev. Men man testade även den 
viktbärande sidan och här såg man en 
tydlig skillnad. Normal rörelse av Ilium 
i förhållande till Sacrum på den viktbä-
rande sidan var:
• Posterior rotation
• Posterior translation
• Superior translation

Gruppen diagnostiserad med SI-leds-
märta skilde sig i två av rörelserna:
• Anterior rotation
• Posterior translation
• Inferior translation

För att det inte skulle bli en utdragen 
diskussion gällande den ringa rörelsen i 
SI-leden och undersökarens förmåga 
att reliabelt bedöma den visade Hung-

erford et al. 2007 att fysioterapeuter 
reliabelt kan palpera skillnaden mellan 
Anterior och Posterior rotation (eller 
ingen rörelse alls) av Ilium i förhållande 
till Sacrum vid utförandet av det så 
kallade modifierade Stork-testet. 
Mark använder bland annat det modi-
fierade Stork-testet för att testa den 
viktbärande sidans stabilitet (som ses 
på bilden nedan). Om Ilium istället 
roterar anteriort så är det ett tydligt 
tecken på en dysfunktion i SI-ledens 
Force Closure (förklaras senare). Mark 
lägger vikt vid att ta hänsyn till det neu-
rogena afferenta flödet, han testar detta 
genom muntlig feedback, detta kan 
många gånger leda till att ett positivt 
modifierat storktest blir negativt. Det 
kan tyda på en neurogen utmattning 
och om patienten får göra testet med 
flera repetitioner kommer testet sanno-
likt bli positivt igen. Konceptet erbjud-
er då flera olika behandlingstekniker 

och egenmobiliseringar som är basera-
de på mobilisering under belastning 
och rörelse. 

Force Closure och Form Closure
Den första kursdagen bestod av en 
blandning av teori och praktik, Mark 
gick igenom anatomi och den funktio-
nella biomekaniken av SI-leden. Kurs-
deltagarna fick lära sig de grundläggande 
undersökningsmetoderna för både SI-le-
den och symfysen. Mark lägger stor vikt 
vid den neuromuskuloskeletala funktio-
nen och dess roll i bäckendysfunktion. 
SI-ledens stabilitet delas upp i två kate-
gorier, Force Closure och Form Closure. 
Form Closure består av följande struk-
turella faktorer som bidrar till hur stabil 
leden blir (Snijders et al. 1993):
• Formen av ledytorna
•  Ledytornas struktur, inklusive bros-

kets friktionskoefficient 
• Ledytornas orientering 

  
Misslyckande av SI-ledens 
Form- och/eller Force Closure 
till följd av förändrad neuro-
muskuloskeletal funktion. 

– Förändrad neuromuskuloske-
letal funktion kan ha en negativ 
effekt på ledens ”självlåsnings-
mekanismen vilket resulterar i 
SI-ledsdysfunktion och smärta.

och/eller
– En icke fungerande ”självlås-
ningsmekanism” kan orsaka 
onormalt ökad stress på struk-
turer distalt om SI-leden som i 
sin tur återger smärta (med 
eller utan påverkad relativ flexi-
bilitet). 

  
Misslyckande av SI-ledens 
Form- och/eller Force Closure 
vilket lett till förändrad neuro-
muskuloskeletal funktion.  

– SI-ledens misslyckade Form- 
och/eller Force Closure, vare sig 
det visar sig som ökad eller be-
gränsad rörelse i SI-leden, kan 
bidra till förändring av muskel-
aktivitet genom att påverka 
den neurogena aktiviteten, spe-
ciellt proprioceptiv och noci-
ceptiv information från ledband 
och ledkapsel.

eller
– Ökad eller begränsad SI-leds-
rörelse kan förändra den relati-
va flexibiliteten och därmed 
påverka muskelfunktionen.

Mark har kommit fram till två hypoteser  
gällande orsak till bäckendysfunktion.

u
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Force Closure är kombination av ten-
sionen i muskulaturen med dess senor, 
ligamenten och fascian som omger le-
den. Form Closure och Force Closure 
bildar tillsammans det som kallas ”själv-
låsningsmekanismen”, det är här leden 
är i sin close packed position (Stures-
son et al 2000). För att det skall funge-
ra krävs en välfungerande neurogen 
kontroll. Dysfunktion i form av anting-
en för kraftig eller svag Form- och/eller 
Force Closure leder till onormal stress 
på smärtkänsliga strukturer. 

Det vi kan påverka är Force Closure 
och Marks teori är att vi kan påverka 
denna stabilitet genom att stimulera 
den neurogena funktionen i området. 
Ett av de vanligaste problemen är att 
patienten har en smärtsam, otillräcklig, 
Force Closure som leder till att när 
patienten belastar det benet kommer 
Ilium på den affekterade sidan att rote-
ra anteriort i förhållande till Sacrum. I 
ett patientfall skulle detta kunna leda 
till smärta vid lumbalflexion stående. 
Mark kan då välja att behandla patien-
ten med hjälp av den teknik som ses på 
bilden. Händerna positioneras på Sa-
crum (strax lateralt om spinalutskotten i 
höjd med SIPS) och på SIAS. Den högra 
handen lägger ett lätt tryck på Sacrum 
anteriort och den vänstra handen lägger 
ett lätt tryck på Ilium i en posterior ro-
tation. (Bild mulligan 4)Mark bibehåller 
dessa tryck som en lätt fixation. Patien-

ten gör sedan en flexion av bålen med 
lätt flekterade knän för att inte ham-
strings skall påverka mobiliseringen. En 
rörelse som tidigare inte kunnat genom-
föras på grund av smärta blir direkt nor-
maliserad och smärtfri. Mark upplever 
att allt eftersom patienten böjer sig 
framåt flera gånger under mobilisering-
en så krävs allt mindre kraft då krop-
pens egna system successivt tar över. 
Denna behandlingsmetod kan applice-
ras i alla typer av rörelser! 
 Dag ett avslutades med att vi gick 
igenom hemövningar för SI-ledsdys-
funktion och några enkla mobiliserings-
tekniker inför dag två.

Behandla symfysen i ryggliggande
Dag två började med att vi snabbrepete-
rade gårdagens information för att sedan 
djupdyka in i teorin bakom Symfysens 
roll i bäckenledsdysfunktion. Behand-
lingsteknikerna för Symfysen är svårare 
att göra i belastat läge även om Mulli-
gankonceptet premierar att göra så 
mycket som möjligt i belastat läge. De 
utförs därför ryggliggande istället. För 
normal bäckenledsfunktion måste sym-
fysen kunna röra sig i både rotation och 
translation. När det inte fungerar kom-
mer patienten ofta presentera onormal 
muskelaktivitet som resulterar i smärt-
sam dysfunktion i framförallt addukto-
rer, magmuskulatur, bäckenbotten, ob-
turatorius internus, psoas och quadratus 
lumborum. Mark screenar detta först 
genom att be patienten utföra en så kall-
lad hitch och lengthen av benet, alltså 
att höja och sänka ena höften i femurs 
längsriktning ståendes på andra benet. 
Om han ser en onormal rörelse i detta 
test genomförs flera andra tester, däri-
bland att patienten ryggliggande får för-
länga och förkorta sitt ena ben samtidigt 
som Mark håller tummarna direkt ovan-
på de båda pubisbenen. Han jämför 
sedan sida för sida och ser om det före-
kommer någon sidoskillnad. Skulle en 
patient då ha svårighet med att förlänga 
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Boken Viscerosomatik belyser hur störda inre organ/viscera kan ge upphov 
till smärta, värk och rörelseinskränkning i rörelseapparaten. Det rör sig således 
om fundamentalt viktiga kunskaper som varje kliniskt arbetande terapeut 
behöver kunna för att kunna göra ett fullgott och säkert arbete.

Viscerosomatik är uppdelad i två delar. Del 1. Den neurologiska länken. be-
skriver hur irritationer i inre organ kan reta känselnerver som i sin tur ger 
upphov till en lokal retning i ryggmärgen. De retade ryggmärgssegmenten 
skapar en reflexmässig störning av de muskler de nervförsörjer vilket får 
negativa konsekvenser för rörligheten i ryggen och ibland i extremiteterna. 
Även känselintryck som når in till dessa ryggmärgssegment blir förstärkta så 
att vävnader blir palpationsömma och hypersensitiva.

I bokens andra del: Viscerosomatik. Del 2. Den mekaniska länken. genomgås 
hur patologi i eller kring viscera kan ge upphov till förändrad anatomi via bil-
dande av fibrotisk vävnad och adherenser mellan olika bindvävsskikt. Dessa 
förändringar kan hämma rörlighet och skapa smärta, entrapment och ibland 
organdysfunktioner.

Viscerosomatik innehåller flera medicinska illustrationer varav tio är gjorda 
av F. Netter, en av världens främsta medicinska illustratörer.

Författaren Niclas Hjelm är utbildad Leg. Sjukgymnast (Karolinska Institutet) 
med examen i Ortopedisk Manuell Terapi (Curtin University of Science & 
Technology), Osteopat, D.O. (Scandinavian/European School of Osteo pathy), 
Certified NMT-practioner (NMT Institute). Han är lärare och examinator i 
klinisk neurologi och differential diagnostik vid Stockholm College of Oste-
opathic Medicine och på egna kurser via www.superkurser.se. Niclas har 
tidigare gett ut böckerna Strategi för identifiering av patologi och Kranial-
nervtestning. Tillsammans med Hans Granqvist har han skrivit Qigong – 
I teori och praktik.

Framstående representanter från professionerna sjukgymnastik, naprapati,  
kiropraktik och osteopati har bidragit med var sitt förord till Viscerosomatik.
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upphov till smärta, värk och rörelseinskränkning i rörelseapparaten. 

Rikt illustrerad. Mer info: superkurser.se eller i kongressmontern.

 

höger ben på grund av en nedsatt trans-
lation i Symfysen. En av behandlingsme-
toderna involverar att behandlaren läg-
ger ett lätt tryck på det högra pubisbe-
net i kaudal riktning samtidigt som pa-
tienten gör en förlängning av det högra 
benet. Med sin andra hand skall behand-
laren hjälpa patienten förlänga sitt ben.
Avslutningsvis på dag två går Mark ige-
nom olika sätt att tejpa SI-leden för att 
påverka stabiliteten under en längre 
period. Mark är noggrann med att för-
klara att tejpen inte på något vis stabili-
serar leden passivt utan enbart fascilite-
rar neuromuskulärfunktion och pro-
prioception. 

Tänkvärt
Mark är noggrann med att gå igenom att 
även om kursen är en manuell under-
söks- och behandlingskurs så är träning-
en av den neuromuskuloskeletala funk-
tionen den viktigaste delen av rehabilite-
ringen. Och att rörelserädsla, kompensa-

toriska rörelsemönster och dålig 
motorisk kontroll stora problem för 
patienter med bäckendysfunktion. Om 
vi med hjälp av mobilisering i rörelse 
kan ”lära” leden att återgå till ett mer 
naturligt rörelsemönster så kan vi bli 
kvitt de ovannämnda problemen. En 
patient med smärta kommer alltid leta 
lösningar på sina problem i form av 
kompensationer, det är vår roll att hjälpa 
dem tillbaka till den korrekta neuro-
muskuloskeletala funktionen. 
 Mark trivdes mycket bra på Idrotts-
hälsan i Lund och kommer tillbaka för 
en ny kurs i september 2015.
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Referat skrivet av: Andreas Blom,  
andreas.blom@idrottshalsan.se
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Tiden är nu inne för MR-kameror 
som kan göra belastade undersök-
ningar av rörelseapparaten. 

Vi har nu installerat vår nya MR-kamera 
här på Norrlandskliniken. Den är av 
samma märke som vår tidigare kamera, 
en G-Scan från Esaote. 
När vi köpte vår första kamera 2008 var 
vi först i Skandinavien att kunna göra 
belastade MR-undersökningar. Fördelar-
na med att kunna jämföra belastat mot 
avlastat är självklara för alla oss fysiote-
rapeuter men utanför vår lilla krets har 
detta funktionella ”tänk” inte slagit ige-
nom förrän nu. Men nu börjar allt fler få 
upp ögonen för detta och det börjar 
strömma in remisser för belastade MR 
undersökningar från hela Sverige men 
framför allt från norrland. Vår nya ka-
mera installerades i januari 2015. Den 
tar ännu bättre bilder med högre kvali-
tet och är dessutom snabbare.  Nu finns 
också möjligheten att ta rörliga bilder 
under belastning. Vi kan till exempel 
filma nackens rörlighet från extension 
till flexion med patienten i sittande ställ-
ning. 
Undersökningen går till så att patienten 
ligger på ett undersökningsbord i 
MR-kameran. Bordet kan justeras i sid-
led och längsled. Hela maskinen kan 
steglöst vridas så att bordet tiltas från 
horisontellt läge till 90 grader. Bordet 

justeras så att den kroppsdel som ska 
undersökas befinner sig i kamerans iso-
centrum. Om bordet höjs i maximalt i 
fullt vertikalt läge ligger fötterna i mag-
netfältet under full belastning. På detta 
vis kan alla leder i kroppen undersökas i 
belastad eller avlastad position, från fot 
till övre nackleder. 

Vi har sett många exempel på undersök-
ningar där den undersökta leden i avlas-
tad, liggande position ter sig ganska nor-
mal men i belastad position visar sig vara 
tydligt patologisk. Sådana positiva fynd, 
som reproducerar patientens aktuella 
besvär, gör det betydligt lättare att fast-
ställa smärtorsaken till patientens belast-
ningsrelaterade besvär jämfört med alla 
de svårvärderade fynd av degenerativa 
förändringar man finner vid en vanligt 
avlastad MR undersökning. 

På bilden ser vi ett exempel på ett spon-
dylolisthesfynd som inte visar sig för-
rän patienten står upp. 

Kameran väger tillsammans med den 
omgivande buren nio ton. Buren som 
omgärdar kameran är till för att skydda 
från strålning från radio, TV, mobiltele-

foner och annat som kan störa bildkva-
liteten. Utvecklingen går fort framåt, 
framför allt beträffande spolarna, som 
omsluter den kroppsdel som under-
söks, och mjukvaran som uppdateras 
kontinuerligt. 
Att kombinera en undersökningsmetod 
som denna med en OMT inriktad 
funktionsanalys ger stora diagnostiska 
fördelar. 

Björn Aasa, Norrlandskliniken

En MR kamera för belastade bilder.

Bild till vänster visar avlastad ländrygg, bild i mitten visar ländrygg i 45 graders belastning och  
bilden till höger visar knäleder i 90 graders belastning

Bilden till vänster 
visar ländryggen i 
avlastad position, 
bilden till höger 
visar samma 
patient i belastad 
ställning. Här ser 
man tydligt hur L4 
glider på L5
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När du har pluggat en kurs på univer-
sitet eller högskola under senare år har 
du säkert använt någon typ av lär-
plattform exempelvis Ping Pong, Fronter 
eller Blackboard. Många gånger an-
vänds inte den pedagogiska delen fullt 
ut och lärplattformen blir inget annat 
än en plats för lärare och studenter att 
samla och dela dokument på. I dagslä-
get går det ju lika bra att göra det på 
Google Drive eller i Dropbox så någon 
lärplattform behövs egentligen inte om 
man nöjer sig med den funktionen.

För drygt fyra år sedan började 
OMT-sektionens lärarråd att utbilda sig i 
att arbeta med lärplattformen Moodle. 
Det var sektionens ordförande Björn 
Aasa som av en slump hade träffat Satish 
Patel som talade varmt om Moodle och 
förutom att Satish själv använde Moodle 
för sina universitetsutbildningar kunde 
han ge support och utbildning. Att an-
vända själva lärplattformen Moodle är 
för övrigt gratis då det är en så kallad 
”open-source learning platform” som 
används av universitet och andra utbild-
ningsinstitutioner världen över.

Det fina med Moodle är att det är en 
interaktiv lärplattform avsedd att främja 
lärande över nätet.  Både praktiska men 
framförallt pedagogiska fördelar stod 
snart klart för de flesta i lärarrådet och vi 
började jobba med utformning av den 
första OMT steg I på Moodle vilket var 
klar 2013.  Tanken var att lägga en större 
del av det teoretiska lärandet på Moodle 
och att när vi lärare verkligen träffade 
kursdeltagare ”face to face” skulle tiden 
spenderas på handlagsträning och hand-
ledning, inte onödigt tidskrävande före-
läsningar.

Fördelen med en inspelad föreläsning på 
Moodle är också att kursdeltagaren kan 
kika på föreläsningen när det passar dem 

själv samt att man kan spela fram och 
åter samt se om föreläsningen flera gång-
er. Vad är det då mer för pedagogiska 
fördelar och i vad består den interaktiva 
delen av lärandet?

En uppgift på Moodle kan se ut på föl-
jande sätt. Titta på föreläsningen och 
svara sedan på en kort ”quiz”. Du kan 
svara på frågorna i ”quizen” så många 
gånger du vill, exempelvis tills du har alla 
rätt. Varje gång du startar om ”quizen” 
blandas frågorna och även svaren för 
respektive fråga så att det blir en ny ut-
maning varje gång du gör ”quizen”. När 
du sedan kommer till träffen för hand-
lagsträning är du mer än väl förberedd 
teoretiskt.

En annan uppgift skulle kunna vara att 
titta på en kort video med en mobilise-
ringsteknik och skriva en kommentar i 
forumet där alla kursdeltagare loggar in 
när de själva har tid. När du lämnat in 
din kommentar i forumet öppnas de 
andra kursdeltagarnas svar och du har i 
uppgift att kommentera på en annan 
deltagares kommentar på mobiliserings-
videon. När du gjort detta är du automa-
tiskt godkänd på uppgiften och först då 
blir nästa uppgift synlig på lärplattfor-
men. Förhoppningsvis har du lärt dig en 
hel del om arbetsteknik och handlag vid 
mobilisering genom att göra uppgiften, 
tänka till själv samt även se hur andra 
deltagare tänker. Har du fortfarande frå-
gor och funderingar kan de dryftas på 
forumet eller vid kommande kursträff då 
alla kursdeltagare och lärare samlas ”face 
to face”.

Det går även att ha ”face to face” träffar 
på Moodle om man så skulle önska där 
alla deltagare sitter uppkopplade samti-
digt. Lärare och kursdeltagare kan alltså 
träffas (IRL) samtidigt, på samma plats 
(kurslokalen) eller samtidigt men på oli-
ka platser över nätet (Moodle). Lärare 
och kursdeltagare, eller kursdeltagare 
och kursdeltagare kan också träffas vid 
olika tidpunkter men på samma plats 
(Moodle). I stället för att du får en massa 
stressande e-mail med olika frågor och 
uppgifter loggar du in på Mooodle och 
jobbar när du själv vill och har avsatt tid.

Trots att vi lärare endast börjat ”nosa” på 
alla fördelar med Moodle kan jag lugnt 
säga att OMT-sektionen under lång tid 
framöver kommer att jobba vidare med 
att bygga upp den bästa OMT-utbild-
ningen vi någonsin haft i Sverige. För att 
det inte bara skall vara tomma ord har 
OMT-sektionen just i dagarna köpt in ett 
enastående utbildningsmaterial från Dr 
John Kraus på Oakland University i De-
troit, USA. John är docent i sjukgymnas-
tik och lärare i Kaltenborn-Evjenth OMT 
och har de senaste 15 åren arbetat med 
att utveckla och filma alla tekniker som 
ingår i konceptet. Arbetet med att bygga 
upp en toppmodern OMT-utbildning på 
Moodle i Sverige har just börjat. 

Ragnar Faleij, ragnar@hfc.se
Huvudlärare och examinator OMT steg 
I-III samt lärare på mastersprogrammet i 
Fysioterapi med inriktning mot OMT 
vid Luleå Tekniska Universitet.

OMT-sektionen satsar stort på en pedagogisk 
interaktiv lärplattform för OMT steg I-III
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MDT-sektionen anordnade tillsam-
mans med SFAM (Svensk Förening 
för Allmänmedicin) ett symposium på 
Medicinska Riksstämman 5:e decem-
ber 2014 på Stockholm Waterfront 
Congress Centre. Titeln på symposiet 
var ”Ryggpatienten, en utmaning i 
vården - bedömning och handlägg-
ning”. Symposiet riktade sig främst till 
allmänläkare och syftet var att ge 
dem en inblick i vad de kan göra i 
mötet med ryggpatienten och vad en 
MDT-utbildad fysioterapeut kan göra 
för att klassificera och behandla pa-
tienter med ryggbesvär.

Symposiet inleddes av moderatorn, 
distriktsläkaren Christina Westerdahl, 
som gav en kort sammanfattning av 
omfattningen av ryggbesvär och hur 
många som söker vård för detta.
 
Fysioterapi vid lumbala diskbråck
Gunilla Limbäck Svensson förklarade 
grunderna i MDT-konceptet (1), bety-
delsen av centralisering och riktnings-
preferens (2, 3). Idag får många disk-
bråckspatienter ofta varierande och 

ibland felaktiga råd av såväl läkare som 
fysioterapeuter. Gunilla försökte visa 
hur läkare och fysioterapeuter kan an-
vända centraliseringsbegreppet och 
riktningspreferens vid rådgivning, så att 
patienterna kan få en individuell råd-
givning som riktar sig mot just deras 
symtombild. Därefter presenterades 
resultatet från olika studier som visar 
att patienter med lumbala diskbråck 
kan förbättras snabbt efter behandling 
med MDT, stabiliseringsträning och 
olika typer av aktiv träning (4-7). Re-
sultat från Gunillas avhandling har vi-
sat att smärtan centraliserade hos 50 % 
av patienterna efter enbart två veckors 
behandling med MDT och att 25 % av 
patienterna blev smärtfria under sam-
ma tidsperiod. Samtliga patienter hade 
lumbala diskbråck och var aktuella för 
kirurgi (8).

MDT i kliniken
Symposiet fortsatt sedan med att mo-
deratorn frågade ut MDT-fysioterapeut 
Eva Ekesbo om hur hon arbetar med 
MDT-metoden med ryggpatienter och 
på vilket sätt MDT-metoden skiljer sig 

från traditionellt sätt att undersöka 
ryggpatienter. Eva besvarade en del av 
frågorna om MDT genom att undersö-
ka en person ur auditoriet som hade 
både rygg- och bensmärta. För att få en 
ökad förståelse för vikten av riktnings-
preferens och att alla ryggpatienter inte 
blir bättre av att gå eller röra på sig gick 
Eva även igenom två olika patientfall. 
Det ena var ”en klassisk rygg” som sva-
rar på extensionsrörelser och hållnings-
korrigering och det andre en patient 
med diskprolaps som svarade på en 
lateral rörelseriktning. 

Ryggsymposium på Medicinska Riksstämman 
5:e december 2014

FOTO: ©LOIS STEEN, FYSIOTERAPI

FOTO: ©LOIS STEEN, FYSIOTERAPI

Eva Ekesbo presenterade patientfall.
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Ortopedens syn på behandling  
av diskbråckspatienter
Ryggortoped Tycho Tullberg från Spi-
ne Center i Stockholm presenterade 
hur ryggortopeden tänker runt disk-
bråckspatienter. Tycho tyckte att disk-
bråckspatienter bör remitteras till orto-
ped redan efter cirka fyra veckor, men 
generella råd är att 
det bör gå sex till åtta 
veckor innan opera-
tion. Indikationen 
för operation är na-
turligtvis cauda equi-
na syndrom men 
också ihållande bens-
märta. Med kirurgi blir många patien-
ter snabbt bra och kan återgå i arbete 
enligt Tycho. Dock är det stor skillnad 
i landet vad gäller väntetider för rygg-
kirurgi och också stora skillnader avse-
ende sekundära infektioner och vårdti-
der. Han konstaterade också att vård-
kedjan för ryggpatienter fungerar då-
ligt på flera håll i landet. På flera 
ryggkliniker låter man fysioterapeuter 
träffa patienterna först och på Spine 
Center innebär det att 80 % av patien-
terna sållas bort innan de kommer till 
ortoped. 

Take-home-message
Symposiet avslutades med en kort pa-

neldebatt och frågor från auditoriet. 
Man kunde konstatera att trots en del 
skillnader i synsätt på hur ryggpatien-
ter ska handläggas mellan ortoped och 
fysioterapeuter så övervägde samsy-
nen. Take-home-message blev att di-
striktsläkaren kan vid sitt möte med 
patienten, med hjälp av rätt frågor, hit-

ta riktningspreferens och därmed ge 
bättre råd till patienten och även iden-
tifiera de patienter som snabbt bör 
söka MDT-fysioterapeut och eventu-
ellt ortoped. 
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» Tycho tyckte att disk bråcks-
patienter bör remitteras till 
ortoped redan efter cirka 
fyra veckor«

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31996
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31996
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5-6 september hölls den tredje upplagan 
av the International Tendinopathy 
Symposium i Oxford. Den följdes av en 
mycket givande klinisk work shop med 
bland andra Jill Cook Australien.

Den första tendinopatikonferensen hölls 
i Umeå för fyra år sedan och den andra i 
Vancouver för två år sedan. Oxford höll 
nu traditionen uppe med att samla värl-
dens forskarelit inom området till en 
mycket familjär och trevlig tillställning. 
Det var intensiva och spännande dagar 
där alla deltagare var mycket tillgängliga 
och lika mycket information spreds på 
raster och kvällar som under själva kon-
ferensen. Här några spridda nedslag 
främst bland de 93 posters som anslogs i 
anslutning till konferensen samt några av 
presentationerna. Innehållet i alla posters 
finns dessutom publicerat i British Jour-
nal of Sports Medicine http://bjsm.bmj.
com/content/48/Suppl_2.toc#Abstracts 

Lundgreen et al. Smokers have 
worse rotator cuff tear tendon 
degeneration and apoptosis. 
Visar att rökare tidigare får degenerativa 
förändringar i rotatorcuffens senor och 
ökad celldöd vilket hindrar senans rege-
nerativa egenskaper hos rökare. 
 
 Mahieu, Wezenbeek. Role of blood 
flow and neovascularisation in 
tendon overuse injuries – a sytema-
tic review.
Visar att resultaten för kärlinväxt i se-
nan inte säkert har smärtrelevans, de är 
ofta kopplade till degeneration av senan 
och kan enligt vissa studier ses som en 
fysiologisk adaptation till degeneration. 
Varierar också med grad av fysisk aktivi-
tet omedelbart före undersökningen.

Mani-Babu et al. The effectiveness 
of extracorporeal shock wave the-
rapy in lower limb tendinopathy – a 

systematic review.
Fann moderata bevis för stötvåg till-
sammans med progressivt ökande trä-
ning. Man föreslår en start med stötvåg 
för att initiera behandling och sedan 
fokusera på progressiv träning. 

Mousavixadeh et al. Substance P 
and its regulatory pathway in 
response to glucocorticoides
I tidigare studier har gruppen visat att 
smärtan vid tendinopati korrelerar med 
nivån av Substans P. Här visar man att 
den smärtlindrande effekten av corti-
son kan orsakas av att cortison hämmar 
substans P.

Spang et al. Richly innervated 
tissue in between the plantaris and 
achillestendon in achillestendino-
pathy
Ytterligare i den rad av studier som 
gruppen kring Håkan Alfredson i 

International Tendinopathy Symposium i Oxford

Gondoltur i Oxfords kanaler.
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Umeå gjort. Gruppen har tidigare visat 
att i en del fall som inte svarar på adek-
vat konservativ behandling av akilles-
tendinopati i mittsektionen är orsaken 
smärta från plantaris longus. I denna 
studie visar man att smärta oftast kom-
mer från paratendinösa strukturer runt 
plantaris longus ofta i närheten av blod-
kärl och att de svarar bra på skrapning 
av mjukdelar intill senan.

Docking S, Cook J. Tendon size 
increases in parallel with tendon 
disorganisation. 
Studie av patologiskt förändrade patel-
lar/akillessenor som visar att senan 
kompenserar för andelen desorganise-
rade fibrer med att öka andelen organi-
serade fibrer. Slutsatsen är att rehabili-
tering bör inriktas på att stärka den 
portion av senan som har organiserade 
fibrer, inte på att försöka remodellera 
den desorganiserade delen.

O´Neill et al Eccentric exercises for 
achilles tendinopathy do not fully 
resolve plantarflexion power deficits.
Visar att efter framgångsrik behandling 
av tendinopatier med excentrisk trä-
ning finns fortsatt styrkeskillnad i kon-
centrisk kraft med rakt knä indikeran-
de att gastrocnemius inte fullt ut har 
återställt sin styrka. Både koncentrisk 
och excentrisk styrka var nedsatt med 
flekterat knä indikerande att M Soleus 
inte återställts helt. Detta kan vara en 
orsak till att tidigare tendinopati är en 
riskfaktor till ny skada.

Al-Uzri MM, O’Neill S. The effect of 
eccentric exercises on plantarflexor 
power in healthy individuals.
Excentrisk träning av plantarflexorer 
(enligt Alfredson) i en grupp friska 
försökspersoner gav mycket mindre 
styrkeökning hos de individer som re-
dan från början hade god kraft. Detta 
kan enligt författarna vara anledningen 
till att excentrisk träning i studier inte 
visat sig förebygga besvär från hälsenan. 

Rio E et al. Exercise reduces pain 
immediately and affects cortical 
inhibition in patellar tendinopathy.
Då det rapporterats dålig effekt av ex-
centrisk träning under säsong, under-
sökte man volleybollspelare med patel-
lartendinopati som fick träna isome-
triskt eller isotoniskt. Den isometriska 
träningen gav signifikant mer smärt-
lindring och ökad prestation vid funk-
tionellt test utfört direkt efter träning 
jämfört med isotonisk träning. Förfat-
tarna menar att isometrisk träning kan 
fungera som smärtlindrande träning 
under säsong. Smärtlindringen höll i sig 
45 minuter efter träningen.

van Ark M et al. Exercise programs to 
decrease pain in athletes with patel-
lar tendinopathy in-season: A RCT.
Två typer av träningsprogram i leg-ex-
tension maskin för idrottsmän med 
patellartendinopati under säsong jäm-
fördes. 5x45 sek isometrisk kontrak-
tion eller 4x8 rep med långsamma iso-
toniska kontraktioner. Båda grupper 

tränade fyra gånger per vecka.  Båda 
grupper förbättrades men ingen skill-
nad mellan grupperna. Författarna 
menar att båda dessa modeller är lovan-
de alternativ för träning att använda 
under säsong.

Grimaldi et al. Gluteal tendinopathy 
– clinical diagnosis vs MRI.
Validitetsstudie av olika tester för glute-
al tendinopati jämfört med MR som 
“golden standard”. Bästa kliniska testet 
var isometrisk kontraktion i abduktion i 
sidliggande adducerat läge (positive like-
lyhood ratio = 5,9, sensitivitet 0,48 och 
specificitet 0,86). Det mest sensitiva 
testet men också det test som hade 
sämst specificitet var palpation, vilket 
ger att om man inte är öm har man san-
nolikt ingen tendinopati men om man är 
öm kan det lika gärna vara något annat. 

En rad studier studerade effekten av att 
injicera olika substanser i senan, Mest 
på modet var stamceller men resultaten 
var mycket tveksamma. Verkar kunna 
ha effekt på travhästar men inte säkert 
på människa. Kommentarerna från de 
mer kliniska forskarna var att ”varför 
tillföra celler när senan redan har för 
många (tenocyter)”. 
Många studier låg utanför eller snett 
ovanför vårt kompetensområde men 
konferensen som helhet gav ändå mers-
mak. 

Lars Degerfeldt och Göte Norgren

 

Gondoltur i Oxfords kanaler.
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För ytterligare information kontakta:

Margareta Fehlberg, Produktchef Ultraljud

070-87 88 103, mfe@santax.com

Santax Medico AB

Ekbacksvägen 28, 168 69 BROMMA

med högfrekvent linjär givare 5-18 MHz och  
ny MSK färgdoppler.

*)  Terason 3300 och Terason uSmart 3200T levereras  
med 5 års garanti.

Vill du arbeta med 
det bästa inom 
diagnostiskt ultraljud?

Santax Medico erbjuder: tre olika lösningar på 
ultraljudsutrustning för arbete på klinik eller fält.

Kom och prova på i vår monter – Väl mött!

Noblus/
Hitachi  

Terason 
uSmart 
3200T *)

Terason 
3300*) 
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Även om patientfall i sig inte har nå-
got starkt vetenskapligt fall så kan det 
vara av intresse vid exempelvis kli-
niskt avvikande fall eller vid presenta-
tion av nya kliniska arbetssätt. Detta 
patientfall vill belysa vikten av att ta 
fånga upp så kallade Röda flaggor 
och agera därefter. 

Inom Mekanisk Diagnostik och Terapi 
(MDT) betonas vikten av subklassifika-
tion av exempelvis ländryggsrelaterade 
problem innan behandling inleds. Inom 
MDT förekommer fyra subklassifika-
tionsgrupper som i sin tur har ytterliga-
re undergrupper. Den vanligaste klassi-
fikationen är Derangementsyndromet 
som innebär att mekanisk obstruktion 
av rörelse finns och att patienten vid 
obstruktion också har symptom. Både 
symtom och rörlighet varierar vilket 
patienten beskriver i anamnesen och 
uppvisar i undersökningen. Patienten 
kan uppleva smärta under rörelse och 
vid ytterläge. Vid undersökning förelig-
ger ofta relativt snabba förändringar av 
rörlighet och symtom. Syndromet kän-
netecknas även av att riktningsprefe-
rens ofta kan identifieras. Denna term 
innebär att symtomen minskar i en 
rörelseriktning, exempelvis flexion vil-
ket identifieras i undersökningen. Paral-
lellt med att symtomen avtar så förbätt-
ras också rörelseomfång och rörelse-
kvalitén. Ett annat fenomen som bara 
förekommer vid Derangmentklassifika-
tionen är Centralisering där symtomen 
som följd av behandling förflyttas mot 
en alltmer central lokalisation. Av de 
olika typer av Derangement som finns 
är posteriort derangement det vanligas-
te och karakteriseras av att symtom 
reduceras det vill säga blir mindre utta-
lade av extensionsrörelser eller positio-
ner. Vid posteriort Derangment för-
sämras patienten av motsatt rörelserikt-

ning alltså flexionspositioner eller akti-
viteter vilket då utgör 
provokationsriktning. En ovanligare 
klassifikation är Dysfunktionsyndro-
met som karakteriseras av inskränkt 
rörlighet med enbart ytterlägessmärta 
och mer successiva förändringar. Den 
klassifikation som sällan leder till att 
man söker vård är Posturalt Syndrom 
som är hållningsrelaterat utan obstruk-
tion eller restriktion av rörelse. Dessa 
patienter beskrivs ofta som överrörliga 
och får smärta vid ytterlägesbelastning 
över tid. Utöver dessa tre syndrom 
finns gruppen Annat, där undergrupper 
av röda flaggor såsom tumörer, fraktu-
rer och infektioner förekommer samt 
mer benigna tillstånd som spinal stenos 
och SI ledsbesvär också kan klassifice-
ras. En subklassifikation i gruppen An-
nat är Mechanically Unresponsive Ra-
diculopathy (MUR), som tidigare be-
nämndes som ”Ej reducerbart Derange-
ment”.  Vid denna klassifikation så 
föreligger följande kriterier: Symtom i 
radikulärt mönster i övre eller nedre 
extremitet. Neurologiska tecken eller 
symtom. Ingen belastningsstrategi 
(upprepad rörelse eller position) kan få 
symtom att centralisera eller kvarstå 
bättre (McKenzie/May-03). Följande 
patientfall beskriver ett sådant tillstånd.  

Maj 2012 Anamnes
62-årig kvinna, arbetar som lokalvårda-
re 75%. Söker för svaghet vänster höft 
och ben men liknande och tydligare 
besvär i höger ben med förändrad kän-
sel i hela höger ben sedan två år tillba-
ka. Långsamt sämre. Besvären uppkom 
utan klar orsak. Ingen riktningsprefe-
rens beskrivs av patienten i anamnesen. 
Vid gång i trappa, uppresning från stol 
samt första stegen efter uppresning 
upplever hon svagheten tydligare. 
Ingen effekt av sex veckors sjukgym-

nastik som enligt patienten bestått av 
allmänna bålövningar och utprovning 
av hälilägg för benlängdsskillnad. Pa-
tienten undersöktes av läkare på vård-
enhet samt företagsläkare som bland 
annat remitterat till MR.
Hosta kan smärta centralt thoracolum-
balt. Hon lider av astma, högt BT samt 
KOL sedan många år. Slätröntgen av 
rygg och höftleder  utan anmärkning.  
MR visade degenerativ listhes L3-4 på 
degenerativ bas samt facettledsartros 
och spondylosförändringar, annars utan 
anmärkning.
Ej störd nattsömn, ingen nattlig smärta. 
Viktnedgång tre till fyra kilo utan klar 
orsak under sista åren. Ingen tidigare 
cancer. Förändrad gång på grund av viss 
hälta. Patienten angav att hon var lite 
orolig över svagheten i benet men att 
hon annars trots de lungrelaterade be-
svären mådde bra.

Undersökning
Hållningskorrektion från sittande hop-
sjunken position påverkade ej sympto-
men. Patienten har inget lumbalt shift 
(smärtscolios). Benlängdskillnad: höger 
ben en till två cm kortare.
Neurologi: Tydligt nedsatt kraft i ab-
duktion samt utåtrotation vänster samt 
diffust nedsatt sensibilitet hela höger 
ben. Svaga sidlika reflexer över patella/
akilles. SLR och femoralistest utan an-
märkning bilateralt. Dysestesi främst 
höger ben, ej dermatombunden föränd-
ring. 
Går med Trendelenburg’s  gång vänster.
Vid test av lumbal rörlighet ut i ytterlä-
gen framkommer god rörlighet, ingen 
smärta under eller i slutet av rörelser, 
sidoglidning i stående (SGIS) vänster 
Producerar (P) diffus vänstersidig bens-
märta.
Ingen effekt av upprepad (> 15 repiti-
tioner) flexion i stående eller extension 

Fallstudie med Röda flaggor i anamnes 
och undersökning

u
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i liggande. Vid upprepad SGIS åt vän-
ster produceras smärta i vänster ben 
som ej kvarstod sämre efter test. Ingen 
rörelse kunde centralisera eller minska 
de diffusa symtomen i vänster ben som 
fanns.
Ett posteriort Derangement skulle kun-
na ge nervrottryck med svaghet som 
följd men här fanns varken tecken på 
obstruktion av någon rörelse, Rikt-
ningspreferens eller Centralisering. 
Upprepad rörelse påverkade inga sym-
tom. Derangement som orsakar tryck 
på nervrot (i detta fall lumbalt) ger van-
ligtvis positiva utslag på neurologiska 
test. 

Preliminär klassifikation:
Patienten uppfyller inte kriterierna för 
syndromen Derangement, Dysfunktion 
eller Posturaltsyndrom. Bedömdes där-
för tillhöra gruppen ANNAT med 
misstanke om MUR  på grund av sym-
tomen och ingen bestående effekt av 
upprepad rörelse. 

Återbesök:  Patienten återkom efter två 
veckor efter att ha utfört funktionella 
övningar som uppresning från stol till 
sittande igen samt trappstegsträning, 
främst höger dagligen utan framgång 
beträffande svaghet eller gångkvalitet. 
Uteblivna resultatet överensstämde 
med den preliminära klassifikationen. 
Patienten avslutades och fynden rap-
porterades till företagsläkaren som re-
mitterade patienten vidare.
Senare framkom att patienten under 
hösten undersöktes för Borrelia samt 
utfördes MR hjärna med misstanke MS 
utan positiva fynd. Även utredd av 
neurolog för Polyneuropati men friades 
för denna misstanke. Ur journalen 
framgick att benet kunde vika sig och 
patienten fick allt mer ökade problem 
att gå i trappor under december varpå 
hon sjukskrevs. Vidare utredning med 
thorakal MR visade förekomst av me-
ningiom (tumör som urspringer från 
hjärnhinnorna) i nivå Th4-5 med utta-
lad kompression av medulla (se bild till 

höger). Enligt 
ortopedkirur-
gen förelåg risk 
för permanent 
skada på rygg-
märg preopera-
tivt men pa-
tienten opere-
rades med framgång januari 2013, tu-
mören visade sig vara benign som de 
flesta av denna tumörart är. Patienten 
kunde återgå i arbete senare under vå-
ren.

Sammanfattning
Patientfallet beskriver sammanfatt-
ningsvis ett kliniskt scenario där MDT 
subgrupperna Derangement, Dysfunk-
tion och Posturalt syndrom kunde ute-
slutas genom analys av anamnes och 
undersökning med upprepade rörelser. 
Det fanns ingen klar orsak till symtom-
debut och svagheten blev långsamt tyd-
ligare. Gruppen Annat innefattar MUR 
där symtom inte centraliseras, minskar 
eller blir bättre av någon belastnings-
strategi (mekanisk terapi) och påverkan 
på nervstruktur finns. I detta fall fanns 
dock inga tydliga radikulära mönster. 
Den thoracolumbala smärtan som 
ibland uppkom vid hosta tolkades vara 
relaterad till patientens KOL och ast-
ma, men det hade kunnat vara av in-
tresse om till exempel Springingtest 
över området utförts. Hade detta resul-
terat i lokal smärta eller någon påver-
kan av bensymtom och därmed ge led-
tråd till diagnos? 
Givet klassifikationen Annat och vissa 
Röda flaggor remitterades patienten 
snart vidare.

Referens:
–  McKenzie, Robin A.; May, Stephen 

(2003). The lumbar spine mechanical 
diagnosis & therapy. Waikanae: Spinal 
Publications New Zealand. 
ISBN 978-0-9583647-5-1
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Thomas Cullhed Dip MDT

                                         
MDT-behandling av extremiteter 

Introduktionkurs och Fördjupningskurs 
 
Torsdag 16 april, dagen innan McKenziekongressen 2015 i Västerås 
arrangerar Svenska McKenzieinstitutet en dag med introduktion och 
fördjupning av MDT-behandling av extremiteterna. Kursledare är Lars 
Degerfeldt och Göte Norgren. 
 
På Förmiddagen körs två parallella föreläsningar; en för de som inte 
tidigare har gått extremitetsskurs och en för de som har erfarenhet där vi 
fördjupar kunskaperna.  
 
Eftermiddagen ägnas åt gemensamma patientdemonstrationer och 
grupparbeten. 
                                                   
                                                      Schema 
 
 
Introduktionskurs  
 
09.00 Introduktion av extremitetsmateriel 
De tre syndromen  
Undersökningsstatus 
Vanliga mönster 
 
 
 
12.30 Lunch 
 
13.30 Patientundersökningar med diskussion 
 
16.30 Sammanfattning och avslutning 
 
Pris    2.100 kr + moms 

Fördjupningskurs 
 
09.00 Repetition syndromen 
Uppdatering av kliniska mönster 
Uppdatering av litteraturen 
Fördjupning behandling kontraktila 
dysfunktioner. 
Fallstudier 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-9583647-5-1
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KURSKALENDARIE

A-kurs, Lumbalryggen
Stockholm 3-6 mars
Göteborg     4-7 mars
Stockholm 6-9 maj 
Ystad  27-30 maj
Göteborg  16-19 september
Stockholm  6-7/11 + 20-21/11

B-kurs, Cervikal- och 
Thorakalryggen
Stockholm 25-28 mars
Göteborg   23-26 september
Stockholm  25-28 november

C-kurs, Problemlösning, 
workshops, nedre extremitet       
Stockholm  11-14 mars
Stockholm  20-23 oktober

D-kurs, Avancerad problem-
lösning, manuella tekniker,  
övre extremitet      
Stockholm  8-11 april
Stockholm  27-30 oktober 

Examen
Stockholm  23 maj
Göteborg  21 november

At
t gå k

urs är att växa.

Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud 
från grundläggande kunskap om MDT till certi-
fierad examen på en hög nivå. Våra kursledare 
har internationell lärarexamen och är aktivt 
verksamma inom MDT.
Anmäl dig idag och hitta inspirationen och 
glädjen i ökad kunskap!

Mer information om kurserna

www.mckenzie.se

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas

Få nytändning

Kurser 2015

Konferens i Västerås den 17-18 april 2015.
Mer info www.mckenzie.se

Examen i MDT kan vara e
n del av d

in 

specialist
kompetens

Senskadekurs
Stockholm (nytt datum!) 19 oktober

ÖVRIGA KURSER  

Ultraljudskurser  

Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)  

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitetet 12-13 feb 2015 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter 22-23 apr 2015 Stockholm

  

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)  

Introduktionskurs 3-4 feb 2015 Linköping

Fördjupningskurs nedre extremitet 21-22 apr 2015 Linköping

Fördjupningskurs övre extremitet 19-20 maj 2015 Linköping

Kinetic Control(www.getmovement.se för info och anmälan)  

SI-led 5-7 feb 2015 Helsingborg

Nedre extremitet 16-17 april 2015 Helsingborg

Mark Comerford Masterclass  23-24 okt 2015 Helsingborg

EVENEMANG/KONGRESSER  

OMT/IM kongress 20-21 mars 2015 Täby

OMT-UTBILDNING

OMT 1 Nedre (E2, R1/R2) 13-15 feb, 17-18 april, 22-23 maj 2015 Umeå

OMT 1 Nedre (E2, R1/R2) 11-13 mars, 16-17 april, 7-8 maj 2015 Lund

OMT 1 Nedre (E2, R1/R2) 7-9 okt, 21-22 okt, 5-6 november 2015 Västerås

OMT 1 Övre (E2, R1/R2) 16-18 mars, 13-14 april, 27-28 april 2015 Västerås

OMT 1 Övre (E2, R1/R2) 16-18 sep, 15-16 okt, 12-13 nov 2015 Lund

OMT 1 Övre (E2, R1/R2) 26-28 aug, 10-11 sep, 24-25 sep Västerås

OMT 2 jan 2016-juni 2017 Västerås

OMT 3 jan 2016-juni 2017 Västerås

(E= Extremiteter, R=Columna, 1=Undersökning, 2=Behandling)   
Info samt anmälan av ovan OMT-kurser till aktuell  
lärare, se www.OMTsweden.se!

 
   i n o m  F y s i o t e r a p e u t e r n a

Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi

MISSA INTE ATT  
ANMÄLA ER TILL  

OMT/IM KONGRESS  
20-21 MARS! 

SE OMTSWEDEN.SE 
FÖR MER INFORMATION.



Logiq* F6 
– prisvärd och användarvänlig

Nyfiken på diagnostiskt ultraljud?
– Prata med Medema först

En prisvärd och lättan-
vänd ultraljuds apparat 
i konsol format med 
stor processor som 
ger en hög prestanda. 

Logiq* e BT12 och R6 
– med unika expertverktyg

Ett mångsidigt 
 diagnostiskt ultra-
ljud med kompakt 
profil och avance-
rade verktyg vilket 
gör Logiq e till den 
perfekta apparaten 
vid muskul o skeletal 
ultraljudsscanning.

Intresset ökar och användnings områdena för diagnostiskt ultraljud blir fler och fler. 
Medema samarbetar med GE Healthcare och erbjuder flera olika modeller av ultraljud 
som är specialanpassade för muskulo skele talt bruk och med mycket hög bildkvalitet.

Mycket lättanvända 
ultra ljudsapparater 
med touchscreen och 
avancerad teknologi. 

Venue* 40 och 50  
– enkel, snabb och flexibel

För mer information besök oss på medema.se eller ring 08-404 1200

Vi kommer 
gärna till din klinik 

och demonstrerar vårt 
diagnostiska ultraljud. 
Ring idag för att boka 

ett besök!


