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Då är det dags för terminsstart igen. 
Jag delar fortfarande in året i höst- och 
vårtermin. Där höstterminen precis 
som i skolåren utgör starten för det 
nya läsåret.
Sektionens hösttermin har redan  
startat. I början av augusti hade 
OMT-sektionen tillsammans med  
sektionen för fysisk aktivitet och 
idrottsmedicin(FYIM) två stycken 
1-dagarskurser i ämnet fascia med  
Tiina Lahtinen för de som ville höra 
mer efter att hon besökt årets kon-
gress. Har du missat Tiina? Hör av dig 
till OMT-sektionen eller FYIM, finns 
tillräckligt intresse så kan vi säkert få 
Tiina att besöka Sverige igen.
Senare under hösten så anordnar vi 
tillsammans med FYIM ännu en kurs 
och workshop i rörelsekontroll 
länd-bäcken enligt Sahrmann, denna 
gång i Göteborg. I januari 2017  
kommer Ann Cools till Haninge  
Fysiocenter med en kurs i skulder- 
rehabilitering.  Se våra och andra  
sektioners kurser under kurskalen- 
darium på förbundets hemsida.
Den 19-20 november är det dags för 

Fysioterapeuternas kongress 2016, på 
förbundets hemsida kan ni nu se  
valberedningens förslag till förbunds-
styrelse 2017-2020. Personligen gläder 
det mig att Stefan Jutterdal från  
Västerviks grannort Oskarshamn får 
förnyat förtroende. Förutom val av 
förbundsordförande och styrelse  
kommer beslut fattas om förbundets 
inriktning för den kommande  
mandatperioden. 
Jag hade i veckan förmånen att kort  
få sitta med en stund på förbunds- 
styrelsens möte i Oskarshamn. Det  
var intressant att lyssna när förbundet 
träffade Yvonne Hagberg (S),  
ordförande i landstingets personal- 
delegation. Hon berättade om vad som 
händer inom Landstinget i Kalmar Län 
som är min vardag.  Då fick vi bland 
annat höra att Kalmar Län verkar vara 
först i Sverige med att erbjuda ett  
gemensamt journalsystem för  
offentliga och privata vårdgivare. 
Framåt för en patientsäkrare vård. 

Ha nu en fin höst så hörs vi igen till 
vintern!

OMT sektionen

Manualen är en medlemstidning som ges ut fyra nummer per år. OMT sektionen ger ut Manualen i samarbete 
med sektionerna för Mekanisk Diagnostik och Terapi/ MDT, Ortopedik Kirurgisk rehabilitering/ OK och Fysisk Akti-
vitet och Idrottsmedicin/ FYIM. Manualen ges ut till samtliga medlemmar i dessa sektioner. Sektionerna arbetar 
och forskar kring undersökning, behandling och förebyggande av smärtor i leder, muskler och nerver i nacke, 
rygg och extremiteter.

Dags för höstterminSAVE-THE-DATE!
Den 24-25 mars 2017 kommer vårt årsmöte och gemensamma kongress med FYIM 
sektionen att gå av stapeln. Vi har beslutat att vara på Courtyard by Marriott även 
nästa år. Vi kan redan nu presentera våra keynotes för nästa års kongress :

- Paul Hodges

- Enda King

- Clare Ardern

Det kommer att handla om smärta, motorisk kontroll, rehab, om återgång i aktivi-
tet ur både ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Håll utkik på vår hemsida, 
efter sommaren, för mer detaljer kring program och anmälan.

Shoulder rehabilitation: What´s new from a biomechanical  
and clinical point of view? Level 1

När: 27-28 januari 2017
Var: Haninge Fysiocenter, Haninge
Lärare: Prof. Dr Ann Cools, PT, PhD. 
Pris: 4750 kr exkl. moms för sektionsmedlem. Icke medlem 5250 kr exkl. moms.
Lunch och fika ingår i kursavgiften, meddela vid anmälan om du är allergiker.

Anmälan är bindande. Återbetalning sker endast vid uppvisande av sjukintyg
För frågor och anmälan maila erik@omtsweden.se

LEDAREN | Kalle Nordén
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För insänt bild- och textmaterial ansvaras ej.

I den kliniska vardagen möter fysio-
terapeuten/ sjukgymnasten ofta  
patienter som har flera andra  
diagnoser förutom den tillhörande 
rörelse/stödjeapparaten som är  
orsaken till att de kontaktar oss.
Hur mycket vet vi hur dessa påver-
kar upplägget i vår rehabilitering? 
Vilka smärttillstånd och funktions-
nedsättningar kommer från led, 
muskel, nerv och vad orsakas av 
olika invärtes sjukdomar?

Christina Lamers höll i 
våras en grundkurs i 
invärtes medicin.  
Syftet med kursen var 
att uppdatera och bredda 
kunskaperna kring flera 
vanliga invärtes- 
medicinska tillstånd 

som vi stöter på, och som kanske vi väl 
känner till namnen på, men inte hur de 
egentligen påverkar patienten, och vilka 
symtom som kan vara orsakade av dessa.
Det var en diger lista av olika diagnoser 
vi gick igenom på kursen där vi fick en 
bra inblick i många olika sjukdomstill-
stånd. Allt går dock inte att komma ihåg 
på rak arm. Kurshäftet som ingick är bra 
att använda när vi träffar patienter med 
någon diagnos där vi undrar över medi-
cinering, symtom eller hur mycket de 
kan träna. 
Några exempel: 
Hypothyreos som behandlas med  
Levaxin och ibland även i kombination 
med svinsköldkörtelhormon (Lithotyro-
nin). Trots medicinering till normala 
hormonnivåer kan det ta upp till ett år 
innan symtomen är borta. Symtomen 
kan vara diffusa: uttalad trötthet,  
frusenhet, torr hud, obstipation, mental 
tröghet, håravfall. Patienten kan ha flera 

autoimmuna sjukdomar  som diabetes, 
celiaki, RA, vitiligo (svårighet att ta upp 
B12). Det är bra med träning men den 
kan ge mer träningsvärk än normalt på 
grund av ökad muskeluttröttbarhet/ 
svaghet. Vanligt med artropatier i knän 
och småleder. 
Vid hyperthyreos däremot sker det en 
ökad syntes av  hormoner alternativt 
ökad frisättning till skillnad från  
hypothyreos med låg ämnesomsättning. 
Symtom kan här vara viktnedgång, 
varmkladdig hud, tremor och humör-
svängningar. Yngre patienter har ökad 
känslighet för katekolaminer (stress) 
och äldre har mindre symtom och kan 
ibland debutera med förmaksflimmer 
eller hjärtsvikt. Ofta är det yngre  
yrkesaktiva kvinnor med små barn i 
hemmet som drabbas. Hyperthyreos 
kan ge ledbesvär med ökad skaderisk. 
Man ger ofta medicinering med  
betablockerare för att minska risken för 
takykardi. Behandlingen är medicinsk, 
kirurgisk eller med radiojod.
Vid borrelia har patienten ofta radiku-
litsymtom som inte stämmer överens 
med symtom från både motoriska och 
sensoriska nerver. 
Det finns sju olika genotyper eller fler, 
(nya upptäcks) som ger upphov till olika 
kliniska manifestationer vid infektion. 
Borrelia överförs inte direkt. Fästingen 
ska tas bort inom 24 timmar. Erytema 
migrans är vanligast med ringformad 
rodnad. 10-15 % har ledvärk, muskel-
värk och sjukdomskänsla. Sjukdomen 
behandlas med penicillin i tio dagar. 
Utan behandling läker sjukdomen ut 
men kan komma tillbaka som acroder-
matit som ger blåaktig missfärgning  
distalt på underben och fot, hudatrofi, 
sensorisk neuropati och ibland ledpå-

Kurs i invärtes medicin för  
fysioterapeuter/ sjukgymnaster

verkan. Neuroborrelios: symtom fyra  
till åtta veckor efter bett, vanligast med 
facialispares, huvudvärk, nackvärk,  
illamående/ kräkningar, sensoriska och 
motoriska radikulitsymtom. Kan ibland 
misstolkas som lumbago-ischias, hjärtin-
farkt, gallsten med mera. Borreliaartrit 
kan ge myalgi, artralgi som är både  
migrerande och recidiverande. Besvären 
kan komma veckor till månader efter 
bettet, vanligast med knäled. Besvären, 
som kan vara över ett år, kommer och  
gå och läker sedan spontant ut. 
Vid TBE, fästingburen virusencephalo-
pati, överförs smittan direkt. Antalet 
smittade per år ökar hela tiden. Vaccin 
skyddar. De som haft TBE, som är ett 
allvarligt tillstånd, får ofta restsymtom 
med lång konvalescens, träning och 
eventuellt terapeuthjälp. 
Kursen fokuserade på patofysiologi, 
varningssymtom, utredning, handlägg-
ning och när patienten ska söka vidare. 
Innehållet var uppbyggt på facklitteratur, 
forskning, egen erfarenhet och autentiska 
patientfall. Kursledaren betonade ofta 
vikten av träning vid olika sjukdoms- 
tillstånd samt gav en vinkling riktad  
mot vår yrkesgrupp.
Kursen kändes matnyttig och belyser 
vikten att tänka bredare då vi undersöker 
och behandlar våra patienter.

Christina Lamers, specialist i allmänmedicin, 
arbetar på vårdcentral, BVC/MVC samt 
som skolläkare. Kursen är en tvådagarskurs 
för fysioterapeuter/sjukgymnaster och även 
naprapater i invärtes medicin.
www. Lamersmedical.se
referat av Christina Matson, christina@
omtsweden.se
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IFOMPT 2016
Expanding Horizons 

Den 4-8 juli arrangerade IFOMPT 
(International Federation of Mani-
pulative Therapists) sin internatio-
nella kongress i Glasgow. Kongres-
sen som arrangeras vart fjärde år 
hade 1200 deltagare. Kongressen 
invigdes av  Chris Mercher, kon-
gressordförande, Annalie Basson, 
IFOMPTs ordförande och Moham-
med Razaq, Glasgows borgmästare. 
De pratade alla varmt om Glasgow 
och Skottland och gav oss många 
tips på upplevelser utanför kongressen. 
Då den välarrangerade kongressen 
bjöd på ett fullspäckat schema från 
morgon till kväll så får nog de flesta 
av oss delegater återvända till 
Skottland och Glasgow en annan 
gång för att njuta av det som vi inte 
hann med den här gången. 

Kongressens tema 
var ”Expanding 
Horizons”. Den 
manuella terapin 
har utvecklats från 
att ha fokus på 
hantverk till veten-
skap. Att veten-
skapligheten ökat 
både i mängd och 
kvalitet vittnar alla 
presentationer som 
fysioterapeuter 
framförde i sina 

föreläsningar/ symposier och poster-
presentationer, 

Inför kongressen hade Glasgows yngre 
befolkning engagerats genom att  
IFOMPT utlyst en postertävling bland 
skolbarnen under ämnet ”Benefits of 
Excercise” Omkring 160 bidrag  
skickades in och de fanns att beskåda 
under kongressen. Den vinnande  
skolan vann utöver en pokal även  
500 pund till sportutrustning. 

Gwendolyn Jull tolkade årets tema i 

sitt inledningstal genom att illustrera 
utvecklingen av den manuella terapin 
via de fyra upplagorna av  ”tegelstenen” 
- Grieve´s Manual Therapy, numera 
Modern Musculoskeletal Physiothera-
py. Hon ville visa den otroliga föränd-
ringen som skett sedan Maitland,  
Kaltenborn, Paris och Grieve träffades 
1967 för att diskutera den manuella 
terapins framsteg till idag.  
Första upplagan som kom ut 1986 
hade stort fokus på det artikulära syste-
met, på att förklara syndrom, ryggra-
dens rörelser, manuella undersöknings-
metoder och behandling med traktion. 
Därefter ändrades tongångarna i följande 
upplagor:
1994 introducerades WBI-kliniska 
protokollet för premanipulativ test. 
Här fördes även diskussioner om yrsel 
och svindelkänsla samt undersökningar 
med kliniskt resonemang och under-
sökningsprinciper. Behandling började 
få ett multimodalt tillvägagångssätt.
2005 skedde en övergång från manuell 
terapi till mer vetenskaplighet, neuro-
fysiologi, vetenskap och praktik kring 
muskulär fysioterapi, det vill säga över-
gång till muskuloskelettal fysioterapi.
2015 ökat fokus på grundforskning och 
klinisk vetenskap, informerande tillvä-
gagångssätt, framsteg i mätmetoder, 
bred forskning och biopsykosocialt 
tillvägagångssätt.
Nu betonas ett multimodalt tillväga-
gångssätt i rehabiliteringen.

”It´s not an evolution – it´s a revolu-
tion” sammanfattar G. Julls syn på  
utvecklingen inom manuell terapi.  
Gwendolyn Jull avslutade med att vi 
har ett stort behov av fortsatt forskning 
inom det muskuloskelettala området 
då det fortfarande saknas kunskap 
inom många områden. Grundforskning 
behövs för att kartlägga behandlingarnas 
effekter: kan behandling ge återgång till 
funktion inom normala begränsningar?, 
vilken dosering är nödvändig?, vad kan 

behandlingar göra egentligen? När det 
gäller extremiteter – är det hands on 
som gäller? Rygg och nacke – hands on 
eller hands off?

Ann Moore beskrev hur kompetensen 
har ökat hos fysioterapeuten de senaste 
40 åren. Då IFOMPT höll sin första 
kongress 1974 i Montréal, Kanada, 
bildades standard committee. Hon  
visade den dramatiska förändringen 
som skett från att nästan inga sjukgym-
naster hade presentationer på kongres-
serna till idag då det helt och hållet är 
fysioterapeuter som står för vetenskap-
ligheten med muntliga presentationer 
och hundratals bidrag till posterutställ-
ningen. Utbildningsnivån är hög – 
många av fysioterapeuterna är dispute-
rade eller är professorer. Hon beskrev 
förändringen ”from art to science”. 

Ann Moore och Gwendolyn Jull

Brian Mulligan fick ta emot Geoffrey 
Maitland Award. Denna 84-årige guru 
erbjöd sedan oss delegater att delta i 
underhållande workshops där han med 
glädje delade med sig av sina behand-
lingstekniker. Hans workshops var 
proppfulla. Vi som hade tur att få delta 
fick med oss många skratt och en hel 
del bra tekniker som ska tillämpas  
kliniskt!

Expanding our Understanding of 
the Inflammatory Process and it´s 
Role in Pain and Tissue Healing
Jim Watson, Storbritannien, beskriver 
den inflammatoriska processen som 
nyckeln till lyckad reparation av skadad 
vävnad hellre än som ett fysiologiskt 
misstag. Där den inflammatoriska pro-
cessen far iväg utan kontroll är det 
dock viktigt med rätt tillvägagångssätt, 
men i den normala reparationsproces-
sen, ska det inflammatoriska skedet 
inte hämmas utan hellre bli faciliterat 
som ett sätt att främja och hjälpa till i 
en kvalitativ reparation. Det är inte 
meningen att inflammationen ska öka i 
behandlingen men det ska ske en in-
flammatorisk optimering. Vid både 
senskada och tendinopati har det varit 
mycket diskussion angående för- och 
nackdelar av den inflammatoriska pro-
cessen. Flera behandlingsmetoder ver-
kar ha pro- hellre än anti-inflammato-
riska effekter.
Det finns en massa inflammatoriska 
mediatorer (stötvåg, manuell terapi, 
massage, övningar, vibration, ultraljud, 
laser). Angiogenesis verkar vara essenti-
ell för läkningsprocessen. Kontentan av 
föreläsningen är att det är bra att för-
bättra senläkningsprocessen. Inte för 
mycket eller ingenting – lagom verkar 
vara bäst.

Where to from here  
with whiplash?  
New insights and new directions. 
Michelle Sterling från Australien foku-
serade på de patienter som har störst 
risk att inte bli återställda och hur fysi-
oterapeuter kan integrera faktorer som 
sensoriska störningar och psykologiska 
faktorer i omhändertagandet av dessa 
patienter.
Prognosen efter en whiplashskada på-
verkas av initial smärta, initial funk-
tionsstörning, hyperalgesi för kyla, in-
skränkt rörlighet i nacken, psykologis-
ka faktorer som posttraumatiska stres-
symtom, förväntan av återhämtning, 
depression och katastroftankar kring 
smärta.
Studier visar liten effekt av behandling 
med endast träning. Ökad användning 
av läkare, fysioterapeut, kiropraktor har 
också samband med längre återhämt-

ning. Om man kan erinra skadeögon-
blicket ökar detta känsligheten för 
smärta och kyla.
Att fokusera på psykologiska faktorer 
verkar kunna förebygga senare följd-
sjukdomar.
Det finns olika anledningar varför pa-
tienter vänder sig till fysioterapeut ef-
ter WAD-skada: patienter känner inte 
för att träffa en psykolog, det är inte 
möjligt att träffa en psykolog, fysiotera-
peuter är oftast involverade (rekom-
menderade av läkare), lätttillgänglig  
primärvård.
Michelle har utformat ett formulär 
som hon finner användbart. Det är ett 
webbaserat, alldeles nytt, formulär som 
fysioterapeuten kan använda för att 
förutspå förväntat tillfrisknande 
(http://www.necktest.com/CPR/ 
Intro.html). Patienten kan själv fylla  
i formuläret. 
Michelle presenterade en ny studie 
som inte är helt slutförd ännu om 
stressförebyggande träning integrerad 
med fysisk aktivitet: Stress Inoculation 
Training (SIT) ”stressförebyggande 
träning”. 

SIT har tre faser: identifiera  
och förstå stress, utveckla  
färdigheter, tillämpa färdigheterna 
i olika stressfulla situationer.  

Michelle betonade att resultaten är 
preliminära. Behandlingen visar sig vara 
godtagbar för patienter och fysiotera-
peuter. Fysioterapeuter kan förmedla 
behandlingen på ett bra sätt.
Nästan hälften av australiensarna drab-
bas av mental ohälsa under sin livstid. 
Andelen är dock högre efter en skada 
eller olycka och hos dem med kroniska 
hälsoproblem.
Vi ska då hänvisa vidare en patient som 
inte känner sig bättre på fyra till sex 
veckor, känner sig orolig eller bekym-
rad, när reaktionerna påverkar hem, 
arbete och livsstil eller patienten tänker 
på att skada sig själv eller någon annan.

Towards a more informed biological 
assessment of WAD
James Elliott, USA, diskuterade om 
undersökningen ska gå mot en mer 
biologisk inriktning vid undersökning 

av WAD (whiplash associated disorder).
Han förklarade att eftersom objektiva 
fynd sällan överensstämmer med sym-
tomen hos denna patientgrupp antas 
det att dålig återhämtning beror på 
sociala, psykologiska och beteendefak-
torer – inte biologiska. 
Men nya studier har gjort vissa obser-
vationer. Jim jämförde bilder som visade 
fettinfiltrat i en normal muskel och en 
hos en WAD-patient där fettinfiltratet 
är större hos WAD-patienten. Han jäm-
förde med kronisk WAD med kontroll 
och idiopatisk nacksmärta. Fettinfiltra-
tionen är större hos de som har medel 
till svår WAD jämfört med de som blir 
återställda.
Han diskuterade om nödvändigheten av 
avbildning av mjukdelar (MRT) hos alla 
WAD-patienter eftersom de främst är de 
patienter som är i högriskzonen att inte 
bli återställda där förändringarna ses.
Det var intressant då han presenterade 
effekter av hypercortisolism: muskelka-
tabolism, utspridd smärta, kognitiva 
förändringar, sömnstörningar, föränd-
rad matsmältning, störd inflammation 
genom effekter på inflammatoriska 
cytokiner – störd vävnadsreparation 
och läkning. 
Han ställde frågan:
Kan det finnas biologiska substrat till 
den biopsykologiska modellen?

Exercise therapy targeting the brain 
rather than the cervikal spine in 
patients with wiplash associated 
disorders
Jo Nijs Belgien
Den neuromuskulära kontrollen hos 
patienter med kronisk WAD är föränd-
rad, men vi vet inte vilken klinisk rele-
vans det har. Då det finns en hypersen-
sitisering av centrala nervsystemet hos 
WAD-patienter kan det vara bra att 
minska oro för smärta med neurove-
tenskaplig utbildning i smärta. Patien-
ter med WAD behöver inte bara grade-
rad träning utan även lära sig stresshan-
tering, handledning och hjälp med att 
hitta rätt aktivitetsnivå.  Många har 
PTSS (postttraumatiskt stressyndrom) 
som kan behandlas med traumafokuse-
rad KBT (kognitiv beteendeterapi).  
En normal respons till träning eller 
fysisk aktivitet innebär aktivering av 
hjärnmedierad smärthämning, en me-
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till träningen men att smärtan kan för-
bättras över tid för att på så sätt ge pa-
tienten rätt förväntningar på träningen. 
Självklart måste även patologin, smärt-
mekanismer och psykologiska faktorer 
till patientens smärta identifieras. 

Expanding our ability to manage  
shoulderpain and pathology
Jeremy Lewis
Jeremy Lewis gav oss en historisk ge-
nomgång av axelns och skuldrans evo-
lutionära utveckling från det att männ-
iskan gick på alla fyra till att vi reste oss 
upp på två ben för att anta en annor-
lunda form gentemot våra fiender och 
för att kunna plocka upp saker i han-
den och försvara oss. Thorax har för-
ändrats från att ha en ganska trekantig 
form till sin nuvarande form, varvid 
även scapulas position på thorax för-
ändrades. Vi fick också en kortfattad 
genomgång av axelns biomekanik 
kopplat till bålen, armbåge, handled, 
bäcken och ben och en påminnelse om 
att undersöka hela kroppen och rörel-
sekedjan vid axelproblem då en be-
gränsning i något av de andra områdena 
kan behöva kompenseras av skuldran. 
Precis som vid andra smärttillstånd är 
axelproblematiken komplex och flera 
faktorer behöver tas hänsyn till: psyko-
logiska aspekter, psyokosociala aspek-
ter, referrerad smärta, hyper-/hypomo-
bilitet, mjukdelar, perifer och central 
sensitisering. 

Vid undersökning av patienter med 
axelsmärta används kliniska tester för 
att identifiera specifika strukturer som 
kan vara orsak till smärtan. Dessa tester 
har dock låg evidens. Musklerna kring 
axeln samverkar och arbetar inte isole-
rat på det sätt som vi undersöker dem i 
de specifika testen. Vid ”full can test” 
arbetar till exempel åtta stycken musk-
ler gemensamt med samma kraft och 
vid ”empty can test” arbetar nio styck-
en muskler gemensamt med samma 
kraft.  De kliniska testen stretchar eller 
komprimerar dessutom bursa subacro-
mialis. Hos personer med axelsmärta 
har flera olika substanser som substans 
P och cytokiner identifierats i bursan, 
vilka inte förekommer hos friska indiv-
der. Lewis menar att axelsmärtan där-
med kan vara kopplad till kemiska ret-
ningar. Detta gör att en klinisk diagnos 
är svår att ställa baserat på våra kliniska 
tester.

Jeremy Lewis har utvecklat en under-
sökningsprocedur, SSMP (shoulder 
symptom modification procedure) där 
den symtomgivande rörelsen/ kropps-
ställningen/ aktiviteten behöver identi-
fieras.
Den prognostiska faktor som är vikti-
gast är psykosocial varians. Smärta kor-
relerar med antal komorbiditer och 
utbildningsnivå.
Är operation placebo? Vid operation 
på grund av rotatorcuffrelaterad smär-
ta: är det regimen med lagom avlastning 
och graderad träning efter operation 
som är orsaken till förbättring i stället 
för operation i sig? Efter axelkirurgi får 
individen information med råd och 
regim samt en längre period med relativ 
vila (från arbets-/ vardagsbelastning).   
Studier visar att träning är lika effektivt 
som operation vid ett, två, fyra och fem 
års uppföljning vid subacromialt im-
pingementsyndrom.
Olika studier presenteras: Rotatorcuff/ 
partiellruptur och fysioterapi, acromi-
oplastik och fysioterapi, och rotator-
cuff-reparation. Ingen skillnad mellan 
grupperna. Total atraumatisk rotator-
cuffruptur: träning minskar signifikant 
behovet av operation.
Nutrition: rotatorcufftendinopati –  
träning och fiskolja ger  bättre effekt  
än endast träning.

Sammanfattning: Träning är lika 
effektivt som operation för suba-
cromiellt smärtsyndrom (impinge-
ment) och för atraumatisk partiell 
och total rotatorcuffruptur. Struk-
turell diagnos är omöjlig och det 
finns liten korrelation mellan 
MRT/ röntgen-fynd och symtom. 
Kanske symtommodifikation är ett 
sätt att komma över denna åter-
vändsgränd?

Det har visat sig hos personer i åldrarna 
40-90 år utan smärta, har 50 % partiel-
la rupturer. Hos personer över 80 års 
ålder har över 80 % partiella rupturer.
Abnormaliteter i skuldran fanns hos 
96% av symtomfria deltagare i en studie.
Många patienter genomgår skulderope-
ration på vävnader som inte är relatera-
de till symtomen.
Den perfekta hållningen deifinierades 
redan 1947. Men vad är en perfekt 
hållning och hur påverkar den?

Lewis föreslår ”Marginal Gains Theory” 
som kommer ifrån Dave Brailsford, 
tidigare general manager and perfor-
mance director för Storbritanniens 
professionella cyklister. Teorin innebär 
att om vi förbättrar 1% på alla områ-
den vi verkar så kommer de små för-
ändringarna att visa fantastiska resultat. 
Lewis föreslog att vi ska kontrollera 
ergonomiska förhållanden, ge stöd och 
utbildning om sömn, sittande och akti-
vitet, rökning och nutrition.
Fysioterapeuter erbjuder den bästa 
behandlingen för den här patientgruppen.

Shoulder pain, prognostic factors 
for the outcome of physiotherapy 
treatment. Results from a prospec-
tive multicenter cohort study
Racher Chester, Storbritannien och 
Jeremy Lewis ville se vilka patienter 
och kliniska karaktäristika som finns 
vid första besöket som är associerade 
med bättre eller sämre skattad skulder-
funktion och skuldersmärta sex veckor 
och sex månader senare.
Det är inte känt vilken behandling som 
är bäst. Många blir remitterade till fysi-
oterapeut.
De tre viktigaste prognostiska faktorer-
na är smärt-self efficacy, grad av vi-
losmärta och antal komorbiteter (andra 
sjukdomar). Kliniska fynd med specifik 
strukturdiagos hade inget samband. 
Kliniska fynd som modifierades med 
manuell facilitering av skulderbladet 
hade samband både vid sex veckor och 
vid sex månader. Sämre resultat om 
patienten inte hade fast anställnng eller 
hade haft besvär mer än sex månader. 
Studien visar att då vi träffar denna pa-
tientkategori ska vi inte bara undersöka 
skulderpatienter kliniskt utan att vi ock-
så betänker psykosociala aspekter.

Increased supraspinatus tendon 
thickness following fatique loading 
in rotator cuff tendinopathy
Karen Mccrees, Irland och Jeremy 
Lewis undersökte effekten av belast-
ning på supraspinatussenan och sub-
akromiella rummet hos personer med 
och utan rotatorcufftendinopati efter 
en, sex och tjugofyra timmar. Hos per-
soner med tendinopati sågs en ökad 
förtjockning av senan, långsammare 
återgång och  minskning av det sub-
akromiella rummet. 
Studien visar att denna långsammare 
återhämtning kan påverka rehabilite-

kanism som är refererad till som smärt-
inducerad endogen smärtlindring. Det 
verkar dock som patienter med kronisk 
WAD inte aktiverar endogen smärt-
lindring vid träning. Hur ska då denna 
patientgrupp träna? Jo visade att visuell 
feedback under rörelse inhiberar smär-
ta. Han presenterade också att rörelser 
i övre extremiteterna förvärrar smärtan 
hos WAD-patienter. Han visade att 
patienter med kronisk WAD reagerar 
annorlunda på träning. Det är något vi 
kan tänka på i vårt möte med dessa 
patienter.

Expanding our understanding of 
entrapment neuropathies and neu-
ral pathology

Annina B Schmid Storbritanninen 
Den vanligast förkommande perifera 
neuropatin är orsakad av entrapment. 
Vanliga ställen där nerven passerar 
trånga anatomiska utrymmen är i  
carpaltunneln eller i spinalforamen. I 
vår kliniska undersökning undersöker 
vi neurologin genom att testa sensibili-
tet (ofta lätt beröring), reflexer och 
kraft. Dessa testar de stora myelinis- 
erade fibrerna.
Men vad gör vi om testresultaten inte 
stämmer överens med kliniken?
Om de neurologiska testerna är negati-
va? Tjocka myeliniserade fibrer reagerar 
på beröring och funktion, tunna my-
elininserade på kylnociception, omyeli-
niserade på värmenociception.
Vi ska vara Vid test på råtta med kom-
pression av nerv sågs en demyelinise-
ring, ingen förändring axonalt men en 
degeneration av små fibrer.
Vid CTS (karpaltunnelsymdrom) är 
stora axoner oförändrade medan små 
fibrer degenerar. Vi operation av CTS 
ses en viss regeneration av små fibrer 
efter sex månader jämfört med icke 
opererade som visade en fortsatt dege-

neration av dessa.
Bra med kvantitativ sensorisk testning, 
det vill säga om patienten känner kyla.
Om de neurodynamiska testerna är 
negativa?
58% av dem med lumbar radikulopati 
samt 18-72% av de med CTS har nega-
tiva neurodynamiska tester. Ann tycker 
vi ska alltid se NPT (nervprovokations-
tester) i en kontext vid neurologisk 
undersökning och även tänka på de 
små fibrerna, alltså även testa vibration, 
värme och kyla.
Om symtomen är utanför de vanliga 
utbredningsområdena?
70% av de med CTS och 60% av de med 
lumbar radikulopati har symtom utanför 
de vanliga utbredningsområdena.
Ett simpelt tarsaltunnelsyndrom kan ge 
en spridning av symtom och påverka 
andra nerver som n peroneus, n suralis 
och n ichiadicus förutom n tibialis. 
Detta kallas remote immun-inflammation.
Perifer behandling (nervmobilisering) 
kan påverka.
Michelle sammanfattar sin föreläsning 
med följande råd:
-Inkludera tester för småfiberfunktio-
nen i den neurologiska undersökningen.
-Tolka alltid de neurodynamiska tester-
na i en kontext av en grundlig neurolo-
gisk undersökning.
-En icke-anatomisk utbredning av posi-
tiva tecken och symtom behöver inte 
exkludera en entrapment neuropati.
… kan peka mot avlägsna mekanismer.
Glöm inte periferin! 

Management of chronic kneeosto-
arthritis pain: Where are we going?
Carol A Courtney, Gwendolyn Jull och 
Enrique Lluch Girbés
Internationella riktlinjer förespråkar 
träning som första behandlingsalterna-
tiv vid knäartros och detta rekommen-
deras alla patienter med knäartros. 
Många patienter besväras av lokal 
knäsmärta men det finns en subgrupp 
bland knäartrospatienterna som har 
smärta på flera ställen i kroppen, det 
vill säga de som utvecklat en central 
sensitisering. Det är av stor vikt att vi 
som terapeuter identifierar dessa pa-
tienter och ger dem rätt diagnos och 
inte ger dem flera olika lokala smärtdi-
agnoser utifrån smärtans lokalisation. 
Hos den här subgruppen bland knäar-
trospatienterna (som är vanligare bland 
kvinnor) är det av yttersta vikt att be-
handlingsstrategierna även inkluderar 

nervsystemet och biopsykosociala 
aspekter, det vill säga kombinera lokal 
behandling av knät med behandling av 
den centrala sensitiseringen genom 
smärtundervisning för att öka patien-
tens kunskap om och förståelse för 
smärtan . Härigenom ökar vi möjlighe-
ten att uppnå bäst resultat med de här 
patienterna.

Physical activity and chronic  
musculoskeletal pain: ”No pain,  
no gain”
Mira Meeus, Rob Smeets, David Cook, 
David Backweé 
Träning och fysisk aktivitet är ett hett 
ämne då stillasittandet och inaktivite-
ten ökar runt om i världen. I relation 
till detta vill föreläsarna göra oss upp-
märksamma på vad som gäller för trä-
ning vid långvarig smärta. 
Hos friska vuxna individer uppnås di-
rekt efter träning en analgetisk effekt 
då smärttröskeln ökar. Denna effekt är 
relativt kortvarig och kvarstår mellan 
15-45 minuter beroende på träningens 
intensitet och duration med mera. Hos 
patienter med långvarig smärta ses, i 
motsats till de friska individerna, en 
stor variation av resultatet efter trä-
ning. Generellt uppmäts hos de här 
patienterna istället en hyperalgesi och 
sänkt smärttröskel i direkt anslutning 
till träning, som ett resultat av störd 
smärtinhibering. Samtidigt visar flera 
systematiska översiktsstudier att trä-
ning är en av få enskilda evidensbasera-
de åtgärder som har effekt över tid. 
Träning är förenad med både struktu-
rella och funktionella förbättringar i 
hjärnan. När vi sätter våra långvariga 
smärtpatienter i träning ökar smärtan 
med risk att deras rörelserädsla ökar. 
För att motverka detta och uppnå goda 
resultat är det viktigt att vi klassificerar 
våra patienter noggrant innan behand-
ling påbörjas. Patienter med mer lokala 
långvariga smärttillstånd, alltså inte 
generellt utbredd smärta, behöver ett 
individuellt anpassat träningsprogram. 
Börja med generell perifer träning, gär-
na en kroppsdel utan smärta, för att 
uppnå en direkt smärtlindrande effekt i 
anslutning till träningen. Övergå sedan 
till ett mer specifikt träningsprogram. 
Patienter med en mer generell smärt-
problematik behöver istället smärtun-
dervisning, så utbilda patienten innan 
träningen påbörjas och förbered den på 
att smärtan kan öka i direkt anslutning 
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ringen. Kanske träna en gång per dag 
eller varannan dag och undvika att 
smärtan ökar? Kanske vara mer varsam 
med ökad belastning?

Groin pain and injury:  
Time to move forward
Claire Small, Jackie Whittaker,  
Alison Grimaldi

Claire Small  

Ljumsksmärta är framför allt relaterat 
till idrottande individer och gravida 
kvinnor. Trots preventiva program 
inom idrotten ses ingen signifikant 
minskning av antalet ljumskskador. Det 
finns ett antal kända riskfaktorer för 
idrottsrelaterad ljumsksmärta:
• tidigare skada
• nedsatt styrka i adduktorer (ffa  

adduktor longus)
• nedsatt idrotts-/grenspecifik träning
• att idrotten sker på en högre nivå
Det finns idag ingen evidens för att 
förändrad rörelsekontroll är en riskfak-
tor för skada. Samtidigt är det viktigt 
att komma ihåg att inte alla riskfaktorer 
har identifierats och studerats. Vi behö-
ver också överväga de riskfaktorer som 
har en lägre grad av evidens. 
För att mäta adduktorstyrka används 
oftast ”adduktor squeeze test” som 
utförs i ryggliggande med 45 graders 
höftflexion. Det är även det test som är 
mest användbart för smärtprovokation. 
Vid detta test aktiveras även andra 
höftmuskler, utöver adduktorerna, 
samt bukmuskler vilka också behöver 
beaktas hos patienter med ljumsksmär-
ta. Vid lågbelastande övningar visar 
adduktorerna en ökad aktivitet hos 
individer med ljumsksmärta. Ska vi då 
ge övningar som stärker adduktorerna, 
eller ska vi ge övningar som minskar 
deras aktivitet? 
Kanske kan vi lära oss något om ljumsk-
smärta från andra regioner som till ex-

empel förändrad motorisk kontroll och 
ökad ko-kontraktion hos ländryggspa-
tienter och förändrat rörelsemönster 
och timing hos skulderpatienter.
Även om det idag inte finns någon evi-
dens för att förändrad rörelsekontroll 
är en riskfaktor för uppkomst av 
ljumsksmärta så är den intervention 
som idag rekommenderas; rörelsekon-
troll och rörelsekvalitet. 
Föreläsarna rekommenderar att rehab-
träningen fokuseras på rörelsekontroll 
bäcken och höft i alla plan och stegra 
övningarna genom att öka hastighet, 
volym och komplexitet. 

Expanding our assessment in  
manual therapy: The vascular  
system.

Roger Kerry

Många patienter med vaskulära pro-
blem kan vara svåra att identifiera då 
det enda symtom de initialt har är 
smärta. Smärtan kan te sig som meka-
nisk smärta då besvären uppstår vid 
olika sorters belastning. Roger Kerry 
uppmanar oss att inte bara titta på bio-
mekaniken och kinetiken utan ha även 
det vaskulära systemet i åtanke.
Endofibros är ärrvävnad inuti ett blod-
kärl som inte behöver vara patologisk. 
När kroppen belastas påverkas blodflö-
det inom kärlet, framför allt i de endo-
fibrotiska partierna, som då kan ge sym-
tom.  En muskelkontraktion kan helt 
strypa blodflödet i ett kärl. R. Kerry 
illustrerar detta med ett exempel på en 
balettdansös där a. popliteas flöde 
stryps när hon går på tårna då a. poplit-
eus komprimeras av m gastrocnemius 
och ger vadsmärta och fotsmärta. 
Smärta, stickningar och domningar i 
handen kan också vara en vaskulär på-
verkan.

Vaskulära symtom i thorakal- och lum-
balrygg kan visa sig som icke-specifik 

smärta och ge symtom långt innan ex-
empelvis ateroskleros utvecklas.  
Det finns många enkla kliniska tester 
för att undersöka det vaskulära syste-
met. R. Kerry ställer frågan: vem ska 
utföra dessa tester? Hos äldre individer 
där det vaskulära systemet är orsak till 
problematiken är det självklart vem 
som undersöker patienten, det vill säga 
läkare eller sjuksköterska. Hos yngre 
idrottsaktiva individer som behöver 
belastande vaskulärt test är det kanske 
inte lika självklart vem som ska utföra 
testen. 
Som fysioterapeuter har vi ett ansvar 
att screena för röda flaggor och det 
vaskulära systemet utgör en röd flagga. 
Dock finns misstanke om tillstånd som 
aneurysm mycket sällan med som en 
röd flagga i gällande riktlinjer för länd-
ryggssmärta.
Hos 60% av personer med förändring 
av a carotis (sklerosering, aneurysm) 
finns nacksmärta och huvudvärk som 
de enda symtomen.
Att mäta blodtrycket kan ge en hänvis-
ning i omhändertagandet av patienten.
Förbättra undersökningen genom un-
dersökning av kranialnerver och ögon.
Tillstånden är ovanliga men de existe-
rar dock. Mer forskning kring detta 
behövs.

Advancing practice in joint  
hypermobility syndrome
Jane Simmonds, Rose Mary Keer,  
Verity Pacey

Jane Simmonds

Hypermobilitet har länge varit en känd 
diagnos men det är först på senare år 
som forskningen inom området har 
ökat. Mellan åren 2011-2016 ökade 
antalet publicerade artiklar inom områ-
det dramatiskt. 
Hypermobilitet omfattar ett stort spek-
trum från nästan inga symtom alls till 
en mängd symtom. Inom vissa idrotter 

som fotboll, balett och basket är hyper-
mobilitet vanligt förekommande hos de 
aktiva då det här kan vara en fördel att 
vara mjuk i kroppen. 
Följande faktorer har en inverkan på 
ledrörlighet:
• ålder
• kön
• etnicitet
• muskeltonus
• neuromuskulär reflexaktivitet
• fysisk aktivitet/ träning
• bindvävens elasticitet (genetiskt)

Det är viktigt att identifiera individer 
med hypermobilitet, framför allt de 
svårare tillstånden. Det finns olika kri-
terier för de olika hypermobilitetsdiag-
noserna men det förekommer också en 
överlappning mellan de olika diagno-
serna: hypermobiiltetssyndrom, Ehler 
Danlossyndrom, Marfanssyndrom, 
Osteopenia och Osteogenesis imper-
fecta. Utöver överlappning dessa diag-
noser emellan, finns också en överlapp-
ning med generella smärttillstånd som 
central sensitisering, fibromyalgi, fati-
gue, dysautonomi och psykopatologis-
ka symtom. 

Ehler Danlos Syndrom (EDS, klassisk) 
har eller kan ha följande förändringar:
• pappersliknande ärrvävnad
• molluskliknande pseudotumörer
• subcutana sfärioder
• uttalat töjbar hud

Ehler Danos Syndrom (vaskulär) kan 
uppvisa följande utöver stor känslighet 
vaskulärt samt i inre organ: 
• trekantigt ansikte (stora ögon, liten näsa)
• hypermobilitet i perifera leder
• tunn genomskinlig hud
• kraftig kapillär känslighet
• spontan pneumothorax

Marfanssyndrom: 
• långsmal kroppsbyggnad där förhållan-

det armbredd/kroppslängd är < 1,05
• arachnodactyly (långa smala fingrar)
• svår progressiv scolios och/eller thora-

kal/sternal deformitet

Det finns idag två klassifikationssystem 
för hypermobilitet: Joint Hypermobili-
ty syndrome (JHS), Grahame et al 
2000, och Ehler-Danlos syndrome, 
hypermobility (EDS-HT), Beighton el 
al 1998. Dessa är under omarbetning 
och nya kriterier planeras komma un-

der 2017. Målet är att kriterierna ska 
bli mer specifika och kunna guida oss 
bättre i behandlingen jämfört med det 
nuvarande klassifikationssystemet. Det 
finns också olika skattningsskalor för 
hypermobilitet, t ex Beighton Scale, 
som är enkla att använda i kliniken. An-
dra scoringsystem är Rotes-Querol, 
Contompasis, Lower Limb Assessment 
Scale och 5 Part Hypermobility Ques-
tionnaire. Beakta att dessa är utarbeta-
de och utvärderade för vuxna. 
Föreläsarna betonar vikten av att även 
se bortom dessa skattningsskalor och 
titta på funktionen i nacke, axel (sub-
luxation), fingrar, fot, höft, knä och 
hud. Det är inte helt ovanligt att första 
tecknet på hypermobilitet är en luxe-
rad patella. Hypermobilitetspatienter 
uppvisar ofta en stor variation av olika 
system och vilka symtom som domine-
rar kan variera från person till person, 
Till exempel: smärta, fatigue, dysauto-
nomia, kardiovaskulära symtom, 
gastrointestinala symtom, psykologiska 
symtom, urogenitala symtom och neur-
omuskulära symtom. 

Barn med hypermobilitetssyndrom kan 
uppleva stora begränsningar och svårig-
heter i sin vardag. Ungefär hälften av 
dessa barn upplever begränsningar i 
skolan som gör det svårt att hänga med 
på grund av trötthet, koncentrations-
svårigheter och svårigheter att skriva 
för hand. Smärtor både i muskler, leder 
och mage, trötthet och koncentrations-
svårigheter kan ge hög frånvaro från 
skolan.  De här barnen är också mindre 
fysiskt aktiva och  mer stillasittande än 
friska barn. Ungefär 25% av barn med 
hypermobilitetssyndrom uppger inkon-
tinens vid nysning/ hosta (något som 
deras föräldrar sällan känner till). När 
de här barnen undersöks på kliniken 
noteras ofta nedsatt balans och grov-
motorik. Det är viktigt att vi på klini-
ken screenar barnets subjektiva sym-
tom och frågar om smärta och instabili-
tetskänsla i lederna, skador i muskler 
och leder, trötthet/ fatigue, ortostatisk 
intolerans, huden (sår, ärrvävnad, 
stretchmärken), problem med blåsa 
och tarm, tidigare frakturer, tidigare 
utredningar, diagnoser och behandling-
ar, hereditet, medicinering, skolnärva-
ro, deltagande och resultat i skolan, 
finmotorik, sömn, fritidsaktiviteter/ 
fysisk aktivitet och kost . 
Använd också skattningsskalor som 

Beighton Score, Lower Limb Assess-
ment, Foot Posture Index och VAS. 
Sexminuters gångtest är ett bra funk-
tionellt test, inte enbart för att titta på 
konditionen utan även för att utvärdera 
gångens kvalitet. Ofta förändras gång-
mönstret på denna korta tid. Det kan 
jämföras  med hur mycket barnen rör 
sig och går en hel dag och hur begräns-
ningar påverkar deras livskvalitet. 
Det verkar som om de barn som håller 
sig ganska stabila i sin symtombild och 
inte försämras har ett BMI som är nå-
got högre än genomsnittet för deras 
ålder. Hypotesen är att barnen verkar 
behöva den extra stabiliteten som över-
vikt ger. 

Vilka åtgärder ska de här barnen erbju-
das? Det finns evidens för att träning 
kan minska smärtan med 30-40%. 
Trots att ingen funktionsförbättring  
uppmättes kunde föräldrarna se en 
förbättrad funktion. Utöver träning 
(successivt stegrad konditions- och 
styrketräning främst för nedre extremi-
teter) ska de få rådgivning om hur de tar 
hand om sina leder, utbildning, smärt- 
hantering och uppmuntran.  Ge dem 
trygghet så att de kan leva så normalt 
som möjligt utan rädsla för skada och 
smärta. Dessa individer kan mycket väl 
utveckla generella smärttillstånd. Målet 
är att arbeta preventivt, gärna  genom 
multidisciplinära åtgärder och att  
hindra patienterna från att utveckla 
komplexa smärtsyndrom. 

Explaining our management  
approach for patients in pain
Professor Lorimer Moseley, Australien, 
har ett brinnande intresse att förklara 
hur kroppen kan tänkas fungera. I den 
här föreläsningen vill han försöka vidga 
vårt tillvägagångssätt då vi möter pa-
tienter med smärta. Han ville också 
förklara varför det kan vara så.
Att tillstå att smärta handlar om att 
skydda kroppen hellre än att markera 
tillståndet av en vävnad  ökar smärtans 
komplexitet. Smärtan uppregleras då 
det finns anledning att ha en skyddande 
attityd. Men genom att tillhandahålla 
mycket bevis för säkerhet bör det gå att 
hitta vägar för hur smärtan kan nedreg-
leras. 
Lorimer började beskriva hur patienter 
beskriver sin smärta: ”den rör sig runt”, 
”smärtan sprider sig över ryggen”… 
Han diskuterade sedan orsaker till var-
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för patientens smärtupplevelser kan 
sprida sig på ett sådant sätt.
Han berättade om ”the cortical body 
matrix” - ett nätverk där hjärnceller 
utspriddda över flera olika områden i 
hjärnan arbetar i synergier och som ger 
olika effekter. En högt integrerad mul-
tisensorisk representation som skyddar 
och reglerar kroppen, både fyiologiskt 
och psykologiskt.
Det finns en miljard synapser på en 
cm2 i hjärnan, fler gliaceller än neuron.
Det finns principer som styr över neu-
rala nätverket: influens och sannolikhet 
(precision) – intracortical precision
Han beskrev orsaker som ändrar input 
till cortex hos CPRS-patient: 
(CPRS=komplext regionalt smärtsyn-
drom) Ett exempel: Taktilt stimuli 
bättre på friska handen – de spatiala 
nervetiketterna är mer inflytelserika. 
Då en cirkelrörelse utförs med vänster 
(smärtande sidan) och höger hand är 
precisionen sämre på vänster hand. Då 
händerna korsas är precisionen fortfa-
rande sämre på den vänstra sida, inte 
den vänstra handen. Motorkontrollen 
är sämre på den affekterade sidan (även 
om armarna korsas). Hjärnan vill skyd-
da den smärtande sidan.
Ett annat exempel: bisection judge-
ment av handen mot den friska sidan. 
Patienten upplever att handen är längre 
på den affekterade sidan. Störd känsla 
av hur kroppen ser ut vid CPRS – då de 
ritar hur de känner att kroppen ser ut.
Disrupted motor energy – personer 
med kronisk nacksmärta hade svårare 
att placera bilder med nacke än bilder 
på andra kroppsdelar.
En ökad insikt hur hjärnan fungerar 
kan hjälpa oss kliniker i mötet med 
patienten då vi förstår att fysiologiska 
och psykologiska stimuli påverkar var-
andra. Saker som påverkar är vad vi 
hör, ser, luktar, smakar och vidrör. Sa-
ker som påverkar är vad du gör, vad du 
säger, saker du tänker och tror, platser 
du går till, människor i ditt liv, nuvaran-
de biologiska status (saker som händer 
i din kropp).
Var kreativ i ditt tillvägagångssätt! 

Evidence based clinically informed 
manual therapy clinical reasoning 
for headache management
Josh Cleland, Prof Carol A Courtney, 
Mr Cesar Fernandez-De – Las- Penas, 
Dr Toby Hall och Louie Puentedura
Mer än 78% besväras av huvudvärk 

någon gång i livet. Den klassificeras 
som SHV (spänningshuvudvärk), mig-
rän eller CGH (cervikogen huvudvärk).
Migrän – med eller utan aura.
-unilateral fullt reversibel visuell, sens-
orisk eller något annat CNS-symtom
-utvecklas oftast gradvis
-följs oftast av huvudvärk och associe-
rade migränsymtom
-visuell aura är vanligt men symtom 
kan också vara sensoriskt bortfall, svag-
het, dysfasi
Sensitisering av meningeala nocicepto-
rer ger bultande symtom vid migrän
Vid CGH kan både perifer och central 
sensitisering förekomma.
En försämrad nedåtgående smärtinhi-
bering har identifierats vid SHV och 
migrän. Vid CGH visar en trend mot 
signifikans för detta.
Kännetecken på central sensitisering 
vid kronisk huvudvärk: ökad smärtin-
tensitet, allodyni, utvidgat smärtområ-
de med latent smärta, smärtan kommer 
lätt, hyperalgesi
lokal mot utspridd sensitisering. Stu-
dier har visat utspridd hyperalgesi vid 
kronisk SHV. Generell hypersensitivi-
tet vid trycksmärta i craniocervicala 
regionen vid migrän och CGH.
Vid differentialdiagnostik av huvud-
värk är det viktigt att göra en grundlig 
undersökning för att bestämma typ av 
huvuvärk. Ofta handlar det om mer än 
en typ av huvudvärk. Behandllingen 
riktas mot smärtmekanismerna.
Det verkar som tender points är en 
konsekvens hellre än en riskfaktor vid 
SHV. Triggerpunkter är största orsaken 
till SHV. Alla SHV-patienter har trig-
gerpunkter i sub-occipitala muskler, 70 
% av triggerpunkterna reproducerar 
precis samma symtom som SHV:n.
Tänk på nervförsörjning till strukturer 
med triggerpunkter:
Sub-occipitala strukturer: C1
Temporalis: trigeminus
SCM: accesorius
Övre trapezius: accesorius
En illustration av neurovetenskaplig 
utbildning i avslappning presenterades:
En liknelse med att trigeminal cervical 
nucleus är en gryta där man tillsätter 
stimulering från led, muskel, nerv. Gry-
tan upphettas av elden som är emotio-
nell stress. Denna gryta som håller på 
att koka över lindras av manipulering, 
mobilisering, triggerpunktsbehandling, 
nervmobilisering, mjukdelsbehandling 
och träning. 

Trigeminal cervical nucleus stimuleras 
av led, muskel och nerver, lägg till emo-
tionell stress.
CGH Studier visar att manuell terapi 
och träning i kombination har bättre 
effekt än var för sig eller ingen behand-
ling hos patienter med CGH.
Det kliniska test som visar minst risk 
för bias är flexion-rotationstest.
Klinisk resonerande approach i kombi-
nation med flera kliniska tester: cervi-
kal rörlighet, craniocervikal flexions-
test, C1-2 flexions rotationstest, seg-
mentell rörlighet, palpationsprovoka-
tionstest.
Denna föreläsning gav en inblick hur 
evidensen ligger till idag när det gäller 
huvudvärk. Det var också intressant att 
ta del av det kliniska resonemanget.

fr vänster: Ingela Lundholm,  
Christina Matson, Susanne 
 Ljunggren, Eva Hammarlund  
och Karl Hammarlund.

Det fanns även några duktiga svenska 
presentatörer med på kongressen:
Maria Landén Ludvigsson, dr, Cost 
-effectiveness of neck-specific exercise 
in the treatment of chronic whiplash 
associated disorders 
Mari Lundberg, Exercise prescription 
in chronic pain: do Manual therpaists 
need to understand emotion?
Ulrik Roijezon 
Björn Aasa poster

Björn Aasa presenterade sin poster. 

Referat av: Christina Matson, christi-
na@omtsweden.se och Nina Nilsson, 
nina@omtsweden.se

Nu lider sommaren mot sitt slut och vi 
står på tröskeln till hösten. Tänk vilken 
tur vi har som lever i en världsdel med 
årstider! 

Även under sommaren har det hänt 
saker inom MDT-sektionen, Anders 
Bergström och Eva Ekesbo var i  
Almedalen och deltog i ett symposium. 
Det finns en kort artikel om detta här i 

Manualen och även i Dagens Medicin. 
I detta nummer finns också en  
intervju med vår grand old man  
Lars Degerfeldt, som har inspirerat 
många av oss att studera vidare inom 
McKenzie-metoden. När Lars nu lägger 
lärarhatten på hyllan så känns det  
vemodigt för många av oss. Som tur  
är har vi ett tryggt lärargäng och även 
nya lärare som är på väg in. 

Snart har vi i styrelsen vårt fysiska höst-
möte, denna gång ses vi i Lund från 
fredag morgon till söndag lunch. Oftast 
har vi telefonmöten, men en till två 
gånger per år har vi fysiska möten och 
det är så kul att ses IRL! Vi brukar  
arbeta intensivt och ha trevligt tillsam-
mans på dessa möten. Nu kommer vi 
bland annat att förbereda nästa års  
jubileumskonferens som är bokad 31 
mars till 1 april i Västerås 2017. Dess-
utom planeras kurser i anslutning till 
konferensen, så håll utkik efter mer 
information senare i höst. 

Fysioterapeuterna har kongress  
19-20 november 2016, ombud från 
MDT-sektionen är Eva Ekesbo. Om  
du har frågor som du vill att Eva ska ta 
med sig till kongressen så får du höra  
av dig till eva@ekesbo.se

EFTERLYSNING! Vi behöver en  
kassör till vår styrelse! Är du intresserad 
av att komma med i vår trevliga styrelse 
hör av dig till vår valberedning Angelica 
Gunnarsson eller Thomas Cullhed  
angelica.gunnarsson@gmail.com  
eller cullhedthomas@gmail.com 
Trevlig höst önskar
Gunilla

Gunilla Limbäck Svensson
ordförande i sektionen för MDT och 
ordförande i Svenska McKenzieinstitutet

MDTs ordförande har ordet

Korta notiser

Kurstillfälle - Senskador
Har du haft patienter med tendino-
patier som varit svåra att behand-
la? Eller patienter som gett upp 
behandling på grund av ökad smär-
ta? Här får du lära dig de senaste 
rönen om tendinopatier. Upp-
komstmekanismer, behandlings-
strategier så att du blir en "load-
master" för dina patienter.

Datum: 10 oktober
Ort: Göteborg 
Lärare: Göte Norgren
Mer information och  
anmälan på vår webbplats

Tipsa nya kollegor om rabatt på 
kursavgift!
Glöm inte tipsa nya kollegor om att 
de fram till ett år efter sin fysiote-
rapeutexamen får 2000 kr i rabatt 
på sin första kurs i McKenzie-insti-
tutets regi (gäller A-C-kurserna). 

Grattis till Högre examen/ 
diploma i MDT 
Anders Bengtsson och Henrik 
Magnusson klarade sin diploma-ex-
amen i Poznan, Polen den 7 juni 
2016. Varmt grattis, vi vet att ni 
kämpat hårt!
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Det är många som kan tacka Lars  
Degerfeldt. Han tog MDT-utbildningen 
till Sverige och gjorde den tillgänglig 
för fler. Själv tackar han Mark Laslett, 
hans yrkesmässiga förebild och anled-
ningen till att han fick upp ögonen för 
MDT från början. Efter 23 år och mer 
än 150 kurser slutar Lars som lärare. 
Här berättar han om hur allt började, 
lärdomar och misstag längs vägen och 
hur han ser på framtiden för MDT, i 
Sverige och utomlands.

Lars Degerfeldt har alltid älskat att se 
när ”poletten trillar ner”. När deltagare 
på en kurs får en aha-upplevelse som 
han vet kommer förändra deras profes-
sionella liv. Och när han blickar tillbaka 
på sina 23 år som lärare är det glädjen 
över att få sprida kunskap och tanke-
sätt vidare han väljer att lyfta fram som 
den främsta drivkraften. 

– Jag har inspirerats mycket av Rotarys 
ledord ” Service above self” under mitt 
yrkesliv. Jag tycker om innebörden och 
försöker leva upp till det, berättar Lars.

Tidigt intresserad av rörelseapparaten 

Vägen mot att bli lärare började 1982 
med examen i sjukgymnastik. Redan 
under grundutbildningen var det fram-
förallt rörelseapparaten och neurologi 
som fångade Lars intresse. På första 
jobbet som primärvårdssjukgymnast 
blev det tydligt att kunskaperna han 
fått med sig inom rörelse - och stödje-
området inte matchade behoven och 
han började vidareutbilda sig. 

– Jag utbildade mig inom OMT och 
Cyriaxmetodik och tyckte att jag fick 
grepp om hur man skulle se på patien-
tarbete. Där och då var jag väldigt foku-
serad på mekanisk behandling. 
 
 

Mark Laslett - en yrkesmässig förebild

Första mötet med MDT var när Robin 
McKenzie höll kurs i Sverige för första 
gången 1985. Då var Lars en av delta-
garna. Intresserad men inte övertygad 
fortsatte han utbilda sig inom OMT. 
Han tog examen och pluggade parallellt 
företagsgymnastutbildningen.  Engage-
manget väcktes på riktigt tre år senare, 
på en B-kurs med Mark Laslett i Sunds-
vall. 

– Mark hade ett helt annat sätt att 
 jobba med nackar än jag sett tidigare 
och han lyckades bra med sina mycket 
komplicerade demonstrationspatienter.

Han beskriver Mark som den största 
förebilden i hans professionella karriär.

– Mark Lasletts tankesätt passade mig 
väl och han blev också senare min  
mentor.  Jag har mycket att tacka honom 
för i rena kunskaper men framförallt i 
problemlösningsstrategier och att tänka 
i mönster, betonar Lars. 

Valet att bli lärare var på sätt och vis 
självklart. Han hade redan undervisat 
på OMT-utbildningar och under före-
tagsgymnastutbildningen var utbildning 
ett naturligt inslag. Lars beskriver  
undervisningen som en del i sin person-
liga utveckling och berättar öppet om 
generande misstag, faktafel och felaktiga 
bedömningar på vägen, något som  
enligt honom finns i varje lärares bagage. 
En episod minns han tydligare.

–  Det var den andra kursen jag assiste-
rade Mark på i Luleå. Vi var i Folkets 
hus i en lokal med plats för minst 700 
personer.  Den första patienten jag 
hade på scen överhuvudtaget hade ett 
högcervikalt posteriort derangement, 
något jag fram till dess aldrig stött på 
och som inte står omnämnt i litteratu-
ren. Jag var helt handfallen och Mark 

fick teaterviska hur jag skulle gå vidare. 
I samma kurs, lite stressad som jag var, 
skulle jag byta diabildsmagasin åt Mark. 
Lyckades tappa ut en hel karusellhållare 
uppe i kontrollrummet och svor högt 
och ljudligt i min mikrofon som jag 
glömt stänga av.

Tog MDT-utbildningen till Sverige

På nära håll har han följt det ökande 
intresset för MDT bland sjukgymnas-
ter och fysioterapeuter i Sverige och 
konstaterar att förutsättningarna har 
förändrats. Lars egen utbildningsresa 
gick via Sverige, Holland och Nya  
Zeeland. Idag kan den som vill genom-
föra alla utbildningsstegen i Sverige. 
När han började var han ensam med 
högre examen, idag finns det 294  
personer med examen och 10 personer 
med högre examen/diploma. Och 
bland de lärare som idag undervisar är 
det flera som läste sina grundläggande 
kurser för honom. Det är en ödmjuk 
Lars som reflekterar över sin egen roll i 
utvecklingen och på frågan om vad han 
är mest stolt över blir svaret:

– Kanske att jag fick mycket bättre fart 
på utbildningarna i Sverige. Många 
upplevde det lättare att ha en lärare 
som undervisade på svenska och det 
blev mycket lättare att organisera kur-
serna när man inte behövde ta hänsyn 
till resplaner. Jag tror också att min 
bakgrund inom OMT gjorde att jag 
lättare fick acceptans.  

Ser en positiv utveckling för det inter-
nationella McKenzieinstitutet 

Det internationella McKenzieinstitutet 
har han många gånger upplevt som 
stelbent, toppstyrt och med dålig ge-
nomlysning. På senare år ser han dock 
en positiv förändring. 

– Den internationella organisationen är 
stark och jag är rätt positiv till hur den 
utvecklas. Många kloka drivande kraf-
ter finns och jag tror att vi kan se nya 
utbildningsvägar och förhoppningsvis 
ny spännande forskning.

Ett exempel Lars lyfter fram är att extre-
miteterna nu ingår i kursmaterialet.  Det 
standardiserade kursmaterialet har också 
hjälpt till att höja den totala kvaliteten 
menar han. Tidigare gjorde varje lärare 

sin egen manual vilket innebar att de 
kunde variera mycket i kvalitet. Pedago-
giken har också förändrats från att vara 
mera ren föreläsningsform under A och 
B-kurserna till att idag innehålla stora 
inslag av interaktiv undervisning. 

Han tycker det är svårt att sia om fram-
tiden och menar att utvecklingen inom 
området är ganska trög. 

–  På 10 år tror jag att de tendenser vi 
ser idag kommer att ha fortsatt men så 
stora förändringar tror jag faktiskt inte 
vi ser.  Nya kunskaper tar lång tid att 
implementera. Tror möjligen vi kan se 
en mera utbredd digitalisering av både 
utbildning och behandling. Tror också 
att enskilda metoder på längre sikt 
kommer att försvinna, medan de prin-

ciper som olika metoder bygger på kan 
få spridning till ett större kunskapsom-
råde, menar Lars. 

Mindre ansvar och mer tid i 
sittbrunnen

Han har visserligen slutat som lärare, 
men kommer finnas kvar bakom kulis-
serna ett tag till. Tanken är att han ska 
fungera som senior rådgivare/mentor, 
och assistera på vissa kurser. För Lars är 
det viktigt att fortsätta dela med sig av 
sin kunskap och erfarenhet.  Samtidigt 
ser han fram emot en tillvaro med min-
dre jobb och ansvar. 

– Jag gillar frilufsliv och älskar min kajak 
och ser fram emot att lägga mera tid i 
sittbrunnen framöver, avslutar han.  

Mot nya mål 
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Namn: Lars Degerfeldt
Bor: Åkersberga
Jobbar: Delägare och kliniskt verksam 
på Stockholm Norr Fysio och Gym i 
Åkersberga
Höjdpunkt under mina år som lärare: 
Svårt att välja ut enskilda höjdpunkter, 
men jag har alltid älskat att se när ”po-
letten trillar ner” för kursdeltagarna och 

de får aha-upplevelser som jag vet kom-
mer förändra deras professionella liv. 
Det här kommer jag sakna med  
lärarjobbet: Gemenskapen med de 
andra lärarna. Den stora glädjen det  
har inneburit att sprida kunskap och 
tankesätt som är viktiga för mig  
vidare till nästa generation.
 

Motto: Rotarys ledord ”Service above 
self” tycker jag om och försöker leva 
upp till. 
Intressen utanför jobbet: Gillar  
friluftsliv, älskar min kajak! Barnens  
utveckling och liv engagerar mig  
mycket. Jag reser gärna, när jag kan  
och orkar. Kultur och trädgårdsarbete  
är avkoppling för mig. 

Göte Norgren, 
sjukgymnast och 
lärarkollega som 
själv auskulterade 
hos Lars inför sin 
examen i MDT. 
Driver den egna 

mottagningen Värkmästarn i  
Örnsköldsvik

Beskriv Lars med ett ord: Intresserad! 
Han uppvisar hela tiden ett stort intres-
se och en nyfikenhet inför sitt yrke och 
vill hela tiden lära sig mer. 

Vad har Lars betytt för utvecklingen 
inom MDT i Sverige?  
Att mäta hans betydelse för sjukgym-
nastik inom rörelseapparaten i stort och 
för MDT i synnerhet är omöjligt. Man 
kan bara räkna alla de kursdeltagare som 
passerat genom åren och multiplicera 
det med det antal patienter de använt 
metoden på så blir det hissnande.

 
Mona Torssell, fysi-
oterapeut på 
Friskispraktiken i 
Stockholm, som 
tidigt utbildade sig 
inom MDT och 
jobbade tillsam-

mans med Lars i styrelsen under de 
första åren.

Beskriv Lars med ett ord: Trovärdig! 
Alltid påläst och samlad med riktning 
framåt. Jag har Lars som en djupt res-
pekterad förebild.

Vad har Lars betytt för utvecklingen 
inom MDT i Sverige? 
För MDT i Sverige har Lars varit ovär-
delig. Han har med sin skärpa, ödmjuk-
het och kunskapshunger varit den kva-
litetssäkrare som varit avgörande för att 
metoden har kunnat växa till ett av 
huvudalternativen inom fysioterapi för 
rörelse/stödjeapparaten. Lars har med 
sitt ödmjuka sätt alltid fört en kon-
struktiv dialog mellan disciplinerna 
OMT o MDT - alltid lyssnat, lärt, delat 
i ett mycket enkelt syfte; nämligen att 
bredda och fördjupa vår kompetens 
som fysioterapeuter för våra patienters 
bästa. Jag har personligen alltid upp-
skattat hans respekt för patienten. Han 
har aldrig varit överordnad patienten. 
Många vill vara prestigelösa, Lars ÄR 
det.

Henrik Mosström, 
sjukgymnast på 
Rörelse & Hälsa i 
Linköping med 
högre examen i 
MDT. Lars var lära-
re på den första 

kursen Henrik gick inom MDT, på  
Linköpings universitet. Lite drygt tio år 
senare var Lars en av Henriks mentorer 
under diplomautbildningens kliniska 
del. 

Beskriv Lars med ett ord: Ödmjuk

Vad har Lars betytt för dig i  
rollen som lärare? 
Han har varit en förebild för mig. En 
duktig kliniker som är trygg i sin kun-
skap, ödmjuk och ständigt nyfiken på 
att lära sig nya saker.

Vad har Lars betytt för MDT i Sverige? 
Han har varit en ihärdig frontfigur som 
med stor passion visat många vad MDT 
är för något.
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Ett flertal studier, t ex Audrey Longs 
mycket välgjorda och läsvärda studie 
”Does it matter which exercise”(2004), 
beskriver hur man genom att klassifice-
ra patienter kan skräddarsy behandling-
en och därmed uppnå ett bättre behand- 
lingsresultat. Även i denna studie av 
Apeldoorn et al pekar resultaten mot 
att ”one size does NOT fit all”. 

Studien har undersökt hur den spinala 
kontrollen hos olika subgrupper påver-
kas direkt efter en MDT undersök-
ning/behandling hos patienter med 
ländryggsmärta med eller utan utstrå-
lande bensmärta. 

Vid en MDT-undersökning leder fynd 
av riktningspreferens och centralisering 
(se faktaruta) till att patienten kan klas-
sificeras i en viss subgrupp. I studien 
utfördes en standardiserad MDT- 
undersökning av sjukgymnaster med 
avancerad utbildningsnivå inom systemet 
(Diploma i MDT). 114  
patienter delades upp efter sympt-
omsvar i grupperna riktningspreferens 
med centralisering – DP/CEN 

(44,7%), riktningspreferens utan cen-
tralisering DP/non-CEN (20,7%) och 
ingen riktningspreferens – no-DP 
(35,1%) 

Fyra tester för spinal kontroll utfördes 
före och efter MDT-undersökningen. 
Hos testerna som valdes finns viss evi-
dens som stödjer dess reliabilitet, även 
om författarna understryker att det 
ännu saknas enkla, reliabla och valida 
verktyg för att bedöma spinal kontroll. 
Testerna som användes var: Aberrant 
lumbar movements, Active straight leg 
raise test (ASLR), Trendelenburg test 
och Prone instability test (PIT). 

Direkt efter MDT-undersökningen 
gjordes testerna för spinal kontroll om. 
I gruppen DP/CEN hittade man den 
största skillnaden mellan pre- och 
re-testerna. Exempelvis förbättrades 
DP/CEN gruppen med 43 % vid  
re-test av Aberrant lumbar movement 
att jämföra med 7% av patienterna i 
no-DPgruppen. Liknande andel för-
bättring syntes vid re-test av ASLR (50 
% DP/CEN, 8% no-DP, 7% DP/non-

CEN). Inga signifikanta skillnader mel-
lan grupperna sågs vid re-test av Tren-
delenburg eller PIT. Tilläggas kan även 
att det i grupperna DP/CEN och DP/
no-CEN sågs en klinisk och statistisk 
relevant smärtreduktion vilket inte 
noterades i gruppen no-DP. Rörlig-
heten förbättrades mest i gruppen  
DP/CEN.

Studiens resultat stämde överens med 
författarnas hypotes - den största för-
väntade skillnaden mellan pre- och 
retester hittades i gruppen DP/CEN, 
vilket även ses i andra studier. Ett  
exempel är en studie av Werneke et al 
där gruppen DP/CEN förbättrar sitt 
funktionella status mer än övriga  
grupper vid utskrivning.

 Apeldoorn et al är den första studie 
som undersöker hur de olika subgrup-
pernas utgångsvärden förändras vid 
test av spinal kontroll, före och direkt 
efter den första utvärderingen/behand-
lingen.  Resultaten stärker centralise-
ringens betydelse som prognostiskt 
verktyg ytterligare.  

The influence of centralization and directional 
preference on spinal control in patients with 
nonspecific low back pain. 
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 29. 2016

AKTUELL FORSKNING 

Centralisering (CEN):
Fenomen där distal smärta som utlöses från ländryggen, eli-
mineras omedelbart eller successivt, som ett resultat av en 
medveten belastningsstrategi. Belastningsstrategin orsakar 
eliminering av distal smärta i takt med att den flyttar sig mer 
proximalt. Kan förekomma samtidigt som en ökning av den 
proximala smärtan. Förekommer endast vid derangement (en 
av MDT-klassifikationerna). 
Centralisering är väl undersökt i forskning, referenser och 
sammanfattning av studier hittas här: http://www.mckenzie-
institute.org/clinicians/research-and-resources/reference-list

Riktningspreferens – Directional  
preference (DP)
Positioner eller rörelser i en rörelseriktning minskar, eliminerar 
eller centraliserar symptom samt ökar rörlighet. Karaktäris-
tiskt för derangement (en av MDT-klassifikationerna). Positio-
ner och rörelser i motsatt riktning kan ofta försämra symptom 
och minska rörelseförmågan.

Jubileumskonferens
31 mars – 1 april 2017 i Västerås

Två dagar med föreläsningar, panel-
debatter och kliniska workshops
Medverkar gör bland andra:
Hans van Helvoirt, Fysioterapeut och MDT-lärare från Nederländerna
Mark Laslett, Fysioterapeut från Nya Zeeland
Scott Herbowy, Fysioterapeut och MDT-lärare från USA
Tamar Pincus, Professor in Health Psychology från Storbritannien 
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Läs mer på www.mckenzie.se 

Internationella föreläsare

Författarna konkluderar att resultaten i 
gruppen DP/CEN, där störst förbätt-
ringar i smärtnivå och rörlighet upp-
mätts, även har en positiv och snabb 
effekt på den spinala kontrollen. Det 
ska bli intressant att ta del av resultaten 
av en förmodad långtidsuppföljning 
och se om resultatet står sig över tid. 
Det är då rimligt att anta att det inte är 
i gruppen DP/CEN som vi ska lägga 
mest tid på att introducera övningar för 
den spinala kontrollen.

Den senaste Cochranerapporten om 
motor contol exercice ser ingen klinisk 
betydelsefull skillnad vid jämförelse 
med annan träning. Fler studier som 
den av Apeldoorn et al, där vikt läggs 

vid att klassificera patienter, kan guida 
oss vidare i vilken  
patient som ska ha vilken intervention 
och vilken  
patientgrupp som inte ska ha det.  
Detta kan leda till vinster både sam-
hällsekonomiskt och för den enskilde 
patienten.

Sammanfattning: Angelica Gunnarsson

Referenser
Apeldoorn AT, van Helvoirt H, Meihuizen H et al. 
The influence of centralization and directional 
preference on spinal control in patients with nonspe-
cific low back pain. Journal of Orhopaedic & Sports 
Physical Therapy. 2016. January 29.

Long A, Donelson R, Fung T. Does it matter which 
exercise? A randomized control trial of exercise for 

low back pain. Spine. 2005; 1:29(23):2593-602

McKenzie & May. The lumbar spine. Volume One. 
Spinal publications New Zealand LTD, Waikaneae,  
New Zealand.

Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP et al. Motor 
control exercise for non-specific low back pain: A 
Cochrane review. Spine. 2016; 15;41(16):1284-95

Werneke MW, Hart DL, Cutrone G,  
et al. Association between directional preference an 
centralization in patients with low back pain. J 
Orhop Sports Phys Ther. 2011; 41:22-31
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Peripheralization
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Hej Eva Ekesbo. Du och Anders Berg-
ström var på Almedalen i somras och 
medverkade i ett seminarium. 

Vad var det för seminarium?  
– Vi deltog i Fysioterapeuternas semi-
narium: Framtidens Hälso- och Sjuk-
vård där bland annat Christina Kennedy, 
chefredaktör på Dagens Medicin,  
Anders Henriksson, SKL och Olivia 
Wigzell generaldirektör på Social- 
styrelsen medverkade, förutom vår 
förbundsordförande Stefan Jutterdal. 
Moderator var vår förbundsledamot 
Cecilia Winberg.

Vad pratade ni om?  
Vi belyste att frågan om nackhälsa måste 
komma högre upp på dagordningen i 
samhället – inte minst i skolan. Väldigt 
många människor i åldern 10 -80 år har 
idag symtom från sin nacke på grund av 
att de använder smartphones, surf- 
plattor och bärbara datorer. När de här 
personerna söker vård får de ofta inte 
rätt diagnos då många inom sjukvården 
inte ser orsakssambandet. Inte sällan 
startar man dyra utredningar som  
nte resulterar i några fynd då  
symtomen inte beror på sjukdom  
utan på felbelastning. 

Hur kommer det sig att ni var där? 
– Vi ville lyfta denna viktiga fråga till 
andra aktörer i samhället då den håller 
på att bli ett stort samhällsproblem 
som genererar stora kostnader både  
för sjukvården och för samhället.  
Dessutom ger det mycket lidande för  
individen.

Vad skulle du säga är det mest  
alarmerande i den här frågan? 
– Att man digitaliserar skolan redan 
från första klass utan att lägga en krona 
på att prata ergonomi vare sig med lärare 
eller med elever. Datorergonomi är en 
ickefråga i skolans värld. Barnen är ju 
dessutom de som spenderar mest tid 
vid sina telefoner vilket ökar den hög-
cervikala nackbelastningen ytterligare. 
Sen har vi inte råd att använda våra 
begränsade sjukvårdsresurser till att 
utreda friska men felbelastade 
människor. Idag är det, för de flesta, 
inte en fråga om man får ont i nacken 
utan när. 

Hur var intresset för seminariet?  
–Det var fullsatt. Många med viktiga 
positioner inom vård och politik fanns 
på plats. 

Varför är det viktigt att vi syns i sam-
manhang som Almedalen? 
– Därför att vår kompetens behövs 
inom så många områden i samhället.  
Vi måste bara tala om vad vi kan och 
att det är vi som är experter på ett  
hållbart liv för både kropp och själ. 

Finns det andra sammanhang där ni 
planerar att lyfta frågan?  
–Vi kommer att försöka lyfta frågan i 
media under hösten

Dagens medicin uppmärksammade 
seminariet i en artikel. Vad betyder 
den exponeringen?  
Det var väldigt roligt att de fann frågan 
intressant. Det var detta de valde att 
skriva om från hela seminariet på 90 
minuter. Våra 7 + 4 minuter angående 
nackergonomi och nackproblematik. 
Det gjorde det också möjligt för oss att 
dela artikeln vilket ökade spridningen.

Nackhälsan uppe på  
dagordningen i Almedalen 

Fler och fler patienter söker för nackproblem till 
följd av felbelastning vid användande av mobil, 
surfplatta eller bärbar dator.  
Foto: Magnus Aronsson

Anders Bergström och Eva Ekesbo medverkade på seminariet  
Framtidens Hälso- och sjukvård som Fysioterapeuterna anordnade.  
Foto: Samuel Åsgård, Dagens Medicin.

ÖVRIGA KURSER  
Klinisk resonemang  
Praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och 22-23 oktober 2016 Umeå 
motorisk kontroll nacke-skuldra
Praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och 18-19 feb 2017 Umeå 
motorisk kontroll ländrygg-höft
Praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och 11-12 maj 2017 Umeå 
motorisk kontroll nacke-skuldra 
Ultraljudskurser | Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)  
Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter 3-4 oktober 2016 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter 24-25 november 2016 Stockholm

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)  
Steg 3 Fördjupning övre extremitet 29-30 november 2016 Linköping
Steg 1 Introduktionskurs 31 januari - 1 februari 2017 Linköping
Steg 2 Fördjupning nedre extremitet 2-3 februari 2017 Linköping
Steg 4 Reptition/examination April/maj 2017 Linköping

Klinisk Neurodynamik  
Klinisk Neurodynamik - Lower Quarter  28-29 maj 2017 Haninge
Klinisk Neurodynamik - Upper Quarter  21-22 maj 2017 Haninge

OMT-UTBILDNING Datum Ort 

OMT 1 Nedre  2-4 nov, 17-18 nov, 1-2 dec 2016 Västerås

OMT 1 Nedre 10-12 feb, 18-19 mars, 6-7 maj 2017 Umeå

OMT 1 Övre  15-17 feb, 9-10 mars och 30-31 mars 2017 Västerås

OMT 1 Nedre 8-10 mars, 6-7 april, 11-12 maj 2017 Lund

OMT 1 Övre  28-30 sep, 27-28 okt, 24-25 sep 2016 Lund

OMT 1 Övre  27-29 okt, 24-25 nov, 8-9 dec 2016 Stockholm

OMT 2 jan 2017-juni 2018 Göteborg

OMT 2 jan 2017-maj 2018 Haninge

OMT 2 jan 2017-maj 2018 Lund

OMT 3 jan 2017-maj 2018 Haninge 

Info samt anmälan av ovan OMT-kurser till aktuell lärare, se www.OMTsweden.se! 

EVENEMANG/KONGRESSER Datum Ort

Kurs och workshop i rörelsekontroll Länd-Höft enligt Sahrmann´s MSI 26-27 november 2016 Göteborg
”Shoulder rehabilitation” med Ann Cools 27-28 januari 2017 Haninge
Information och anmälan se www.OMTsweden.se

At
t gå k

urs är att växa.

Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud 
från grundläggande kunskap om MDT till certi-
� erad 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!

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas

Få nytändning

Kursprogram 2016

mckenzie.se/vardgivare

A-kurs, Lumbalryggen
Sthlm  26-29 oktober

B-kurs, Cervikal- och 
Thorakalryggen
Gbg  21-24 september
Sthlm  23-26 november
Ystad  7-10 december

C-kurs, Avancerad problem-
lösning lumbalrygg  + nedre 
extremitet
Gbg  5-8 oktober

D-kurs, Avancerad problem-
lösning cervical- och 
thoracalrygg + övre extremitet
Gbg  30/11-3/12

Examen
Gbg  19 november

Senskadekurs i 
Göteborg den 10/10
Läs mer på hemsidan!

Fram till ett år efter din 

fysioterapeutexamen får du 

2 000 kr i rabatt 

på din första kurs i 

McKenzieinstitutets regi!

(gäller endast A-C-kurserna)

KURSKALENDARIE

Vill du läsa artikeln i Dagens medicin?  
Besök deras webbplats www.dagensmedicin.se och sök på ”Smarta telefoner ger smärta som feltolkas”



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

Ny dimension 
 av mobiliserings- och manipulationsbehandlingar 

Lojer Manuthera 242 - för professionella terapeuter

NYHETER: 
- Tvådelad thorakal sektion för vertikal thorakal böjning 

och en 3D rotationsrörelse. Ett unikt verktyg för thorakal 
mobilisering och manipulation.

- Bensektionens rotationsrörelse.
- Droppfunktion. Ny teknologi: traktionsdropp, vilket gör 

det enklare att utföra olika höftmanipulationer.
- Elektronisk tippning uppåt / nedåt funktion för 

gravitationsbaserade behandlingar. Tippningsfunktionen 
gör det enklare att få upp patienten på bänken och man 
undviker spinal kompression på ett eff ektivt sätt.

- Två synkroniserade lyftmotorer.
- Automatisk säkerhetsfunktion för klämrisk.


