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Mer info och anmälan: www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Fysisk-aktivitet-och-idrottsmedicin
www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/OMT/

EVENEMANG/KONGRESSER Datum Ort
Kurs och workshop i rörelsekontroll Nacke/skuldra enligt Sahrmann´s MSI 1-2 april 2017 Göteborg

Årsmöte/kongress 2017 24-25 mars 2017 Stockholm 
Information och anmälan se www.OMTsweden.se

OMT-UTBILDNING Datum Ort
(OMT 1-kurser för leg. fysioterapeuter och fysioterapistudenter termin 6)

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

OMT 1 Nedre 27-29 april, 11-12 maj, 1-2 juni 2017 Stockholm

OMT 1 Övre 3-5 april, 15-16 maj, 12-13 juni 2017 Göteborg

OMT 1 Övre 8-10 sept,14-15 okt, 18-19 nov 2017 Umeå

OMT 1 Övre 27-29 sept, 26-27 okt, 23-24 nov 2017 Lund

OMT 1 Övre och Nedre 23-24 sept 30 sept-1 okt, 14-15 okt,  Haninge 
 28-29 okt, 11-12 nov, 25-26 nov,  
 9-10 dec 2017 

OMT 2 aug 2017-dec 2018 Lund

OMT 2 sept 2017-dec 2018 Västerås

OMT 3 sept 2017- dec 2018 Västerås 

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

ÖVRIGA KURSER  
Klinisk resonemang
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 nedre extremitet 14-15 mars 2017 Stockholm

Hands-on C repetition och examen 19-20 april 2017 Stockholm

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 16-17 maj 2017 Stockholm

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)  
Steg 2 Fördjupning nedre extremitet 9-10 mars 2017 Linköping

Steg 3 Fördjupning övre extremitet  27-28 april 2017 Linköping

Steg 4 Reptition/examination 1-2 juni 2017 Linköping

Klinisk Neurodynamik  
Klinisk Neurodynamik - Upper Quarter  8-9 maj 2017 Haninge

Klinisk Neurodynamik - Lower Quarter  20-21 maj 2017 Haninge
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Så är vi igång med den nya mandatpe-
rioden. Fyra utmanande år där vi till-
sammans ska förverkliga de beslut 
som togs vid Fysioterapeuternas kon-
gress i november 2016. Det var inte 
mindre än 8 övergripande mål och 
trettiofyra aktiviteter som beslutades 
om under de två dagarna kongressen 
pågick. 

Förbundsstyrelsen har redan haft två 
möten och påbörjat genomförandet av 
besluten.  Det första målområdet som 
kongressen beslutade om handlar om 
högre löner och bättre lönespridning, 
och detta område är högt prioriterat. 
Vi kan inte acceptera att fysioterapeu-
ters insatser inte värderas bättre, och 
det är svårt att se det som något annat 
än en del av en fortsatt strukturell lö-
nediskriminering av kvinnodominera-
de branscher. 

Ett annat prioriterat målområde är att 
ta fram en strategi för hur förbundet 
såväl nationellt som lokalt ska verka 
för moderna och rimliga ersättnings-
modeller och en modernisering av lag 
och förordning om ersättning för fysi-
oterapi.

Den nya visionen som antogs av kon-
gressen, Alla ska kunna leva ett hälso-
samt liv i rörelse, är en ledstjärna för 
allt arbete inom förbundet och det är 
viktigt att vi i genomförandet av de 
olika målområdena låter visionen vara 
just en ledstjärna. 

Visionen är grundad i FN:s globala 
mål om hållbar utveckling och ger oss 
som förbund nya möjligheter. För-
bundsstyrelsen har redan påbörjat ett 
sätt att lansera vår vision, bl.a. genom 
att planera för "Fysioterapeuternas 
hälsoresa". Vi ställer de viktiga frågor-
na: Vad betyder alla för dig, och vad 
betyder ett hälsosamt liv och vad bety-
der rörelse?

Vi kommer att träffa medlemmar, an-
dra professioner och organisationer, 
patientföreträdare och beslutsfattare 
runt om i landet för att föra samtal 

kring detta. Vi hoppas och tror att 
detta kan lägga grunden för hur vi på 
bästa sätt ska kunna arbeta för att nå 
visionen.

Under de kommande åren blir det än 
viktigare för oss att alla delar av för-
bundet arbetar tillsammans: styrelse, 
kansli, råd, sektioner och distrikt, för 
att vi ska kunna fokusera våra insatser 
och nå de beslut kongressen har lagt 
fast. Det är vi tillsammans som är för-
bundet!

Så, vilka förväntningar kan vi då ha på 
året 2017?  Det finns självklart både 
problem och möjligheter. 

Förbundets målområde om högre lö-
ner och bättre lönespridning speglar 
verkligheten där kompetenta fysiote-
rapeuter har alldeles för låga löner och 
för dåliga villkor. Räknat i livslön är 
det en förlustaffär, vilket självklart är 
oacceptabelt. Här måste vi tillsam-
mans hitta bättre strategier för att 
uppnå högre löner och bättre löne-
spridning, fler karriärvägar och bättre 
tillvaratagande av fysioterapeuters 
kompetens. Ett arbete som redan är 
påbörjat och som inkluderar alla delar 
i förbundet.  

Försämringarna av villkoren inom 
vårdvalsområdet är ett annat bekym-
mer. Det blir bakvänt. Mer vård ska 
flyttas ut i öppen vård, och det gör att 
det behövs fler kompetenta fysiotera-
peuter, inte färre. I stället för byråkra-
tiskt krångel och styrning på detaljni-
vå, så borde sjukvårdshuvudmännen 
fundera över hur alla människor ska få 
den behandling de har rätt till. 

 Beslutsfattare måste inse att med de 
utmaningar som samhället och välfär-
den står inför, så är fysioterapeuter en 
nyckelgrupp. Fysioterapeuter har kun-
skaper som är nödvändiga för hållbar 
hälsa och välfärd. Det är nödvändigt 
att säkra hållbara arbetsvillkor för de 
som redan 
finns verk-
samma, så att 

de vill och orkar arbeta kvar.

Jag förväntar mig  att fler arbetsgivare 
ska förstå att fysioterapeuter är en 
profession, som kan och vill bidra till 
att lösa vårdens och samhällets pro-
blem, och att det leder till offensiva 
satsningar på prevention, behandling 
och rehabilitering i öppen vård, som 
kan bidra till att minska trycket på 
sjukhusen.

Men det är också nödvändigt att kom-
munerna tar sitt ansvar som arbetsgi-
vare och ger anställda kompetensut-
veckling och tillgång till de kunskaps-
stöd som de behöver. Både för att pa-
tienter ska kunna få den vård de har 
rätt till och för att bidra till hållbara 
villkor för medarbetarna.  

 2017 blir även ett år då vi får se många 
pågående och klara utredningar landa 
på regeringens bord. Jag förväntar mig 
att regeringen inser att det är dags att 
på allvar lyfta områden som preven-
tion, hälsa, och rehabilitering. Inte 
minst utredningen Effektiv vård väck-
er förhoppningar att beslutsfattarna 
nu ska lyfta fram betydelsen av fysiote-
rapi. Ny vårdgaranti och workshifting 
är exempel på områden som borde 
prioriteras. Det är nödvändigt om sam-
hället ska klara de utmaningar som 
hälsa och välfärd står inför. Och jag är 
säker på att vår vision kan vara vägle-
dande.

Alla ska kunna leva ett hälsosamt  
liv i rörelse.

Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse
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Ann Cools, docent i fysioterapi vid 
Gent University, är en välrenommerad 
kliniker, forskare och föreläsare som 
OMT-sektionen hade nöjet att bjuda in 
för en kurs i skulderrehabilitering. 

Kursen som var fullbokad hölls på  
Haninge Fysiocenter sista helgen i janu-
ari. Ann är en flitig föreläsare, vilket 
märks. Struktur, noggrannhet och röd 
tråd är något som genomsyrar kursda-
garna. Den begränsade tiden med  
patienten beskriver hon som en stor orsak 
till kravet på struktur. Hennes forskning 
riktar in sig mot kliniken och mot hen-
nes sätt att arbeta. Ann har tillsammans 
med sina kollegor arbetat fram algorit-
mer för bedömning och behandling, vilka 
Ann guidar oss igenom under kursen. 

Algoritmerna är till för att förenkla det 
kliniska resonerandet och ligger till 
grund för vidareutveckling, vilket passar 
bra eftersom det är steg 1 av 3. Bedöm-
ningsalgoritmen finns publicerad i Bri-
tish journal of sports medicine 2008. 
Algoritmen beskriver impingement som 
ett paraplybegrepp och orsakerna till 
impingement som undergrupper. Ann 
klassificerar enligt funktionsdiagnoser 
och inte patoanatomiska diagnoser, vil-
ket impingement ses som. Symptomet 
impingement delas vidare upp i extern 
subacromiell impingement och intern 
impingement, då diagnosen impinge-

ment inte specificerar var inklämningen 
sker. Vidare delas impingement upp i 
primär och sekundär för att sedan kom-
ma ner till de associerade diagnoserna 
och de bakomliggande orsakerna till 
samlingsbegreppet impingement. 

Under lördagen föreläste Ann om algo-
ritmen där bedömaren följer vilka tester 
som skall vara positiva respektive nega-
tiva för att klassificera inklämningen. 
Detta guidar klinikern genom under-
sökningen och direkt till den behandling 
som undersökningen leder till. De olika 
associerade diagnoserna som redovisas i 
flödesschemat är: Rotator cuff patologi, 
scapulär dyskinesi, instabilitet, biceps/
SLAP och G.I.R.D. 

Under söndagen fokuserade Ann på 
rehabiliteringen av de associerade diag-
noserna med allt från motor kontroll i 
GH-leden till excentrisk träning av 
utåtrotatorerna till stretching av 
pectoralis minor och ett så kallat ”kas-
tarprogram” för idrottaren.  

Sammanfattningsvis var deltagarna nöjda 
med kursen och OMT-sektionen hopp-
as att vi även kommer att få många del-

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

Struktur, noggrannhet och röd tråd. Anns 
tydliga upplägg, röda tråd och mål gör att 
de nya kunskaperna och algoritmerna 
omgående blir ett verktyg att använda i 
kliniken.

Fullbokad kurs med Ann Cools i Haninge Ann Cools demonstrerar
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tagare till steg 2 Advanced course som 
planeras under 2018.

Denna kurs inriktar sig på att fördjupa 
kunskaperna inom rehabiliteringen av 
scapulär kontroll, biceps/SLAP, åter-

gång till idrott och mycket mer. Hennes 
avslutande kurs Level 3 Clinical 
workshop riktar sig mot det kliniska 
resonerandet och det manuella arbetet. 

 

Referat av Erik Nexborn,  
erik@omtsweden.se

Övning ger färdighetMånga nya övningar lärdes in

Scapulastabilisering
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Som glad nyinskriven doktorand kom 
jag till Lundbergs laboratorium för ort-
opedisk forskning för tre år sedan, med 
ambitionen att få raka svar på raka frå-
gor. Efter ett tag med frustration insåg 
jag att jag var del i ett stort pussel i en 
unik miljö med en fascinerande bland-
ning av forskare: molekylärbiologer, 
ortopeder, ortopedingenjörer, biomedi-
cinska analytiker, fysioterapeuter, bio-
tekniker och farmaceuter med mera.

Labbet tillhör avdelning för ortopedi, 
institutionen för Klinisk Vetenskap, 
Sahlgrenska akademin, Göteborg Uni-
versitet. Etableringen av Lundberglabo-
ratoriet för ortopedisk forskning möj-
liggjordes 1996 genom forskningsan-
slag från IngaBritt och Arne Lundbergs 
forskningsstiftelse och består idag av 
tre laboratorier: cellforskning, röntgen-
forskning och biomekanisk rörelseana-
lys. Den ortopediska forskningsmiljön i 
Göteborg har bland annat sina rötter i 
Bertil Steners banbrytande tumörorto-
pedi och Alf Nachemsons ryggforsk-
ning. Professor Nachhemson kallas 
internationellt för ”Mr. Spine” och var 
den som satte ryggkirurgi på världskar-
tan. Björn Rydevik, numera senior pro-
fessor, fortsatte i samma anda och är i 
dag ansedd som en av världens främsta 
ryggforskare. Inom idrottsmedicin är 
det professor Jón Karlsson som styr 
skutan och det är väl knappast någon 
som inte är påverkad i sitt dagliga kli-
niska arbete av Jóns vetande och forsk-
ning. I dag är labbets ansvariga chef 
professor Helena Brisby. 

Generellt kan man dela in forskningen 
inom avdelning för ortopedi i fyra del-
områden: tumör-/ryggkirurgi, proteski-
rurgi, trauma och artro/idrottsmedicin. 
För oss fysioterapeuter som har käm-
pat med Margareta Nordins, Basic Bio-
mechanics of the Musculoskeletal Sys-
tem, kan det vara roligt att veta att hon 
har sitt ursprung i denna forskarmiljö 
och disputerade 1982 i Göteborg med 
avhandlingen: Methods for studying 
work load: with special reference to the 
lumbar spine. Ett axplock av andra dis-
puterade/forskande fysioterapeuter 
som har sin härkomst från Lundberg-
slaboratoriet är Roland och Pia Tho-
meé, Karin Grävare Silbernagel, Jesper 
och Sofia Augustsson och Mari Lund-
berg.

Helena Brisby är professor i ortopedi, 
överläkare och avdelningschef för av-
delning för ortopedi, institutionen för 
Kliniskis Vetenskap, Sahlgrenska aka-
demin på Göteborgs Universitet. På 
frågan hur det känns att ha så många 
forskare omkring sig svarar hon att som 
chef ser hon sig som en spindel i nätet, 
en katalysator som stimulerar och inte i 
detalj regerar. En stor tillgång med 
Lundbergslaboratoriet, enligt Helena, 
är den mångfald av olika yrkesbakgrun-
der som representeras på labbet. Pro-
fessor Brisby känner sig stolt över det 
panorama av yrkesgrupper som forskar 
tillsammans på Lundebergslaboratoriet.

Helenas egen forskning bär en prägel av 
hennes ”spindelroll”: det sträcker sig 
över ett stort område inom ortopedi: 

grundforskning runt patofysiologi så 
som diskdegeneration och stamcells-
forskning, diagnostikforskning (MR), 
samt forskning runt kliniska behand-
lingsmetoder och uppföljning.

En viktig forskningsaspekt är att ta 
fram nya behandlingsmetoder. Detta 
kan vara en trög process, men Helena 
Brisby ser ett värde i att utvecklingen 
kan ta tid. 

– Det är oerhört viktig att skapa tid för 
utvärdering och revärdering av meto-
der och resultat. Det kan vara väl så 
viktigt att då publicera negativa forsk-
ningsresultat. Men i dag är det oftast 
enklare att få sina resultat publicerade 
om dom är positiva jämfört med om 
dom är negativa. 

Professor Brisby tycker att vi är skickli-
ga i att ”punktforska” på olika metoder, 
men forskningsmässigt är det ett glapp 
vad gäller de mest effektiva kombina-
tioner av olika interventioner. Avslut-
ningsvis tycker Helena att vi är duktiga 
på att titta retrospektivt på vad som 
inte är optimalt men är inte lika bra på 
att prediktera vad som kan vara gång-
bart i framtiden. Hon skulle vilja se en 
höjning av evidensnivån både inom 
fysioterapeutiska behandlingsinterven-
tioner såväl som ortopediska åtgärder.

Vi lämnar professor Brisby och beger 
oss till en av de äldre byggnaderna på 
Sahlgrenska sjukhuset där Lundbergla-
boratoriet för ortopedisk forskning är 
lokaliserat och där jag är verksam. I det-
ta labb är delar av cellforskningen loka-
liserad samt det biomekaniska rörelse-
laboratoriet. I cellabbet forskas det 
bland annat på hur stamceller påverkar 
degenerativa diskar. Kan stamcellstill-
försel motverka nedbrytning och bibe-
hålla elasticitet i disken? Man tittar 
också på underliggande cellmekanis-
mers påverkan på diskdegeneration, 
diskbråck och ischias. En annan het 
potatis på cellfronten är hälseneforsk-
ning.  

Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning
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Vilket för oss över till cellforskningsde-
len av labbet där Eva Runesson sitter 
vid mikroskopet. Eva är molekylärbio-
log och forskar just nu på läkningspro-
cessen hos rupturerade hälsenor. Syftet 
med nuvarande projekt är att utreda 
var i hälsenan celldelningsprocesser 
och differentieringsprocesser sker. Att 
förstå de komplexa mekanismerna som 
ser till att den skadade senan både ren-
sas bort och byggs upp på nytt är vikti-
ga för att förstå hur senan läker. I pro-
jekt som Eva ingår i studerar man också 
hur skada och träning påverkar senans 
regenerationsförmåga via analyser av 
hälsenebiopsier från både råtta och 
människa. Cellaktivitet kickar in med 
olika komponenter vid olika tidsperio-
der under läkningsförloppet.

Dr. Runesson upplever att koppling 
mellan fysioterapi och rehab processen 
är viktig och intressant: 

–Det är viktig att få en bra bild av hur 
en belastning/avlastning påverkar väv-
naden på cellnivå. Fel dragkraft vid fel 
tidpunkt kan till exempel få senans 
celler att producera annorlunda fiber-
strukturer. Eva har funderingar kring 
när i läkningsprocessen rörelse/avlast-
ning är mest viktig. Under den senare 
läkningsperioden byggs de nybildade 
kollagenmolekylerna ihop genom 
crosslinkers. För att få ett fibernätverk 
som återskapar hälsenans naturliga 
dragkraft, behöver cellerna få rätt sig-
naler. Då cellers signalsystem påverkas 
av mekaniska krafter är den rehabilite-
rande behandlingen med rörelseträ-
ning, belastning/ avlastning en viktig 
komponent i processen. Man vet idag 

att tidig rörelseträning är bra för sen-
läkningen, men i den senare delen av 
den skadade senans uppbyggnad kan-
ske avlastning fungerar bättre? Eva 
tycker därför att det är viktigt med en 
kombinerad förståelse för vad yttre 
rehabilitetsträning har för effekt på den 
inre cellmiljön.

I motsatt del av lokalen finns rörel-
seslabbet. Syftet med rörelselabbet är 
att bedriva forskning inom det biome-
kaniska fältet samt att utföra kliniska 
rörelseanalyser. Laboratoriet har en 
mängd teknisk utrustning för detta 
ändamål. På väggstativ finns 12 höghas-
tighetskameror för registrering av kine-
matik. Detta sker genom att försöks- 
personen förses med reflekterande 
markörer vars position registraras av  
de 12 kamerorna.  Till detta finns det 
synkroniserade kraftplattor med tillhö-
rande mjukvara för att möjliggöra  
beräkning och analys av kraft och  
vridmoment. Lundberglaboratoriet 
använder sig av en lokalt utvecklad, 
validerad markörmodell som används 
både nationellt och internationellt 
inom forksning och klinik. Utrustning 
för registrering av fötternas tryckför-
delning finns både via en tryckmatta 
(Mat-scan) men också via sensorer som 
man lägger i skon. 

Via detta system kan även balansmät-
ningar utföras. För muskelinformation 
finns ett 16-kanalers trådlöst EMG-sys-
tem (electromyografi) av typen Noraxon. 

Labbet har också ett diagnostiskt ultra-
ljud, en klassisk Kin-commaskin och 
Matlab utrustning för mätning av olika 
biomekaniska parametrar.
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På labbet är mätningar på gång, men 
Roy Tranberg, forskningsingenjör och 
ledare för verksamheten, pratar gärna 
om biomekanik och rörelsesanalys.  
Roy blev rekryterad till rörelseslabbet 
1997 från Hälsohögskolan i Jönköping 
där han undervisade i biomekanik och 
ortosteknik på ortopedingenjörspro-
grammet. Roy har varit med ifrån upp-
starten av labbet där syftet hela tiden 
har varit forskning och klinisk rörelses-
analys. År 1999 fick han förstärkning 
av fysioterapeut Roland Zügner med 
bakgrund inom ortopedisk-och idrotts-
fysioterapi. Roy upplever samarbetet 
mellan ortopedingenjör och fysiotera-
peut som en perfekt kombination där 
man har en gemensam bas inom männ-
iskans rörelse, men med lite olika in-
fallsvinklar. Ortopedingenjören som 
har en mer matematisk- och mekanisk 
bakgrund och fysioterapeuten med 
bakgrund inom funktionsbedömning 
och muskuloskeletala undersökningar 
kompletterar varandra väl.

Dr. Tranberg ser på biomekanik som en 
symbios mellan matematik och teknik 
där man får ett underlag för biomeka-
niska beräkningar. Han anser att det är 

viktigt att tolka resultaten med öd-
mjukhet och med vetskapen om att det 
finns felkällor som kan påverka resultat 
vid rörelsesanalysundersökningar. Roys 
egen forskning är inriktad mot utveck-
ling och validering av biomekaniska 
undersökningsmetoder, men mycket 
tid går till kliniskt arbete, hjälpa andra 
forskare i deras projekt samt handleda 
doktorander. Roy och hans medarbeta-
re är öppna för projektdiskussioner och 
är gärna bollplank om någon har funde-
ringar runt biomekanik och forskning.

Roland Zügner, fysioterapeut och dok-
torand, har nått slutet av gångana-
lysmätningen och slår sig också ned för 
en pratstund. Roland berättar att efter 
år av kliniskt arbete lockades han av 
nya utmaningar. Då han tillfrågades om 
att hjälpa till på rörelseslabbet hoppade 
han på det tåget. Under en längre peri-
od jobbade Roland parallellt på mottag-
ning och på rörelseslabbet, men är nu 
full sysselsatt på labbet på en kombina-
tionstjänst och det börjar närma sig 
disputation.

I sin kliniska verksamhet blev Roland 
känd för att vara en fysioterapeut bra 

på rehabilitering efter höftplastik och 
då framförallt de plastikoperationer 
som inte hade ett lyckat postoperativt 
förlopp. 

Ett stort problem var gruppen av pa-
tienter som hade problem med att akti-
vera gluteus muskulaturen efter opera-
tion. Frågor uppstod när både röntgen 
och operatör tyckte att operation hade 
ett lyckat resultat, men patienten hade 
ett positivt Trendelenburg mönster. 
Varför denna glutealinsufficiens när allt 
annat är lyckad? 

Rolands forskningsfokus idag är att 
utveckla biomekaniska undersöknings-
metoder. Hans avhandlingsarbete 
adresserar validering av rörelsesanalys 
som metod, med fokus på höftleden, 
att jämföra markör modeller, där man 
applicerar markörer på hud eller med 
cluster, mot markörer fästa i skelettet 
det vill säga metallkulor som appliceras 
i skelettet i samband med operation. 
Roland jobbar också kliniskt på labbet 
med analys av olika patientkategorier 
såsom CP, ortopedisk uppföljning pre- 
och post operativt samt bistår andre 
forskare i deras projekt.

Som resultat av den forskningsmiljö 
som finns på Lundberglaboratoriet, 
som numer är Rolands vardag, upple-
ver han en ny dimension i sin fysiotera-
peutiska klokskap ”då det finns mycket 
inom funktionsbedömningar som är 
outforskat”. 

Har Roland fått svar på sin gluteal in-
suff fråga? Tja, medger Roland och vill 
återkomma i ärende.

Referat av Kari Huseth,  
Kari@omtsweden.se

FÖLJ OMT SEKTIONENS ARBETE PÅ INSTAGRAM UNDER 
#OMTSWEDEN
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Bra hållning är något som vi fysiotera-
peuter eftersträvar att instruera. Patien-
ten står framför den traditionella spe-
geln och vi inspekterar i både frontal-, 
sagital- och transversalplan. I det sagitala 
planet har vi en klar uppfattning om 
lodlinjens descent från processus mas-
toideus, via en punkt lätt anteriort för 
axelleden,  därefter går den lätt posteri-
ort för centrum av höftleden,  ned mot 
ett läge lätt anteriort för centrum av 
knäleden och avsluter sin caudala vand-
ring lätt anteriort för centrum av ankel-
leden, strax framför laterala malleolen. 
Denna ideella uppställning i stående 
tillåter kroppssegmenten att upprätthål-
la equilibrium med minsta möjliga mus-
kelaktivitet (1,2) 

Lodlinjens perfekta orientering kan de 
flesta människor med något så när nor-
mal anatomi åstadkomma under statisk 
uppställning, men till trots för ökad 
passivitet bland befolkningen är det väl 
så att det dagliga livet kräver en viss grad 
av dynamisk aktivitet? Då uppstår ge-
nast lite större problem för en del 
människor för då skall man ha kontroll 
över sin motorik. Och det är väl då det 
börjar bli riktig kul: kravet är inte bara 
att man skall ha motorisk kontroll; 
kontrollen skall också vara funktionell. 

Bra funktionell motorisk kontroll bör 
alstra bra balans. Balans kan definieras 
ur ett biomekaniskt perspektiv som ett 
tillstånd hos människokroppen då dess 
gemensamma tyngdpunkt kontrolleras i 
förhållande till understödsytan(3,4). 
Understödsytan är där lodlinjen, tyngd-
punkten och fötterna möts.

När lodlinjen och fötterna harmoniserar 
är allt i sin ordning, men om så inte är 
fallet, vilka segment i den biomekaniska 
kedjan bör adresseras för att kroppens 
gemensamma tyngdpunkt ska falla inn-
anför lodlinjen? Från en mekanisk syn-
punkt är frågan inte så svår att svara: alla 
kroppens segment bör ha en så optimal 
alignment som möjlig. Men, och jag 
preciserar, detta är ren empiri från min 
sida, det tycks vara så att fötternas in-
verkan på den biomekaniska kedjan är 

underskattad. På en kurs jag deltog i 
nyligen blev fotsnack definierad som 
svammel och inte som pedagogisk gång-
bar hållningskorrigering av den enskilda 
patienten. Att tyngdfördelning på fot-
bladet inte är lika viktig som korrigering 
av till exempel truncus i förhållande till 
balansen mot understödsytan kan vara 
lite svårt att förstå?

Jag ställde frågan till Ulla Hellstrand 
Tang som är leg. ortopedingenjör, jobbar 
på Ortopedteknik, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset och disputerar med 
tema fothälsa vid diabetes i mars i år. 
Ullas forskning handlar om diabetes, 
fötter och prevention. I sin forskning 
har bland annat snedbelastning av krop-
pen och höga punkttryck som riskfakto-
rer för att utveckla fotsår undersökts. 
Ullas förslag till vården är att införa 
strukturerade validerade och tillförlitli-
ga undersökningsmetoder när fötterna 
hos personer med diabetes undersöks. 
Med hjälp av internetbaserade webbpro-
gram har en vård app och en patient app 
skapats. Patient Appen heter MyFoot-
Diabetes och vänder sig till personer 
med diabetes där man får svar på frågor 
om risker runt fotbesvär vid diabetes 
och viktiga råd för hur man enklast kan 
undvika sår på fötterna. Appen är myck-
et brukarvänlig och kan varmt rekom-
menderas. Jag ställde några frågor till 
Ulla:

Ulla, är fötter viktiga för en bra håll-
ning? 

Ulla svarar snabbt: Ja!

Men hon är villig att fördjupa svaret 
något: Kroppens utveckling över sex 
miljoner år ger att varje liten detalj har 
sin plats och funktion. Fotens konstruk-
tion med 28 skelettdelar och mer än 30 
ledytor är ett resultat av den långa evo-
lutionen. Biomekaniska studier i form 
av gånganalys visar att inskränkningar i 
fotens rörelseförmåga påverkar tryck-
fördelningen under foten.  Tryckbilden 
från foten är en indirekt bild av indivi-
dens kroppsbalans mot understödsytan. 
Man ser bland annat i dessa studier att 
kroppen får ökat svaj när individen ej 
har full koordination från foten. 

Från studier relaterad till forskning runt 
diagnosen cerebral pares i över 20 år ser 
man fler exemplar på detta. Barn upple-
ver en generell ökad motorisk kontroll 
vid stabilisering via fotortos.

Det finns också ett flertal studier där 
man tittar på äldre, fotbeklädnad och 
fallrisk: äldre har en ökad fallrisk när de 
rör sig med ostadiga skor. En teori är att 
fotens mekanoreceptorer och ledernas 
proprioceptorer inte får den informa-
tion som behövs för att korrigera balan-
sen, vilket leder till nedsatt motorisk 
förmåga(6)

Som konklusion från Ulla Hellstrand 
Tang: kroppen har en fantastisk förmåga 
att koordinera sina segment. Koordina-
tionen startar i fötterna!

Jag frågade också Sofia Backåberg, leg. 
fysioterapeut, Fil. Dr, lektor på Linnéu-
niversitetet. Sofia har en fot i OMT och 

Fötter- är de viktiga för en bra hållning?
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jobbar också med Observativ Rörelse-
analys (ORA) i sin kliniska verksamhet. 
ORA är en teknik för kvalitativ och 
systematisk observation av individens 
uppresnings- och förflyttningsmönster. 
Observativ Rörelseanalys kallades tidi-
gare för Funktionell Rörelseanalys enligt 
Helga Hirschfeld och Susanne Klein 
Vogelbach (7,8).

Syftet med Observativ Rörelseanalys är 
att använda de rörelseanalytiska fynden 
som utgångspunkt för en funktionell 
behandling. Analysen tar fasta på skill-
naden mellan normalt/optimalt och 
avvikande rörelsemönster (9). I analy-
sen tas speciell hänsyn till kropps-
segmentens förhållande till varandra, till 
förhållanden i rummet samt till rörel-
sens syfte. En subjektiv bedömning av 
hållning görs med visuell observation av 
belastningen på foten samt av kroppens 
förhållande till lodlinjen (10). 

Sofia svarar så här på frågan om fötters 
inverkan på hållning:

Utifrån min erfarenhet anser jag att föt-
terna har en mycket viktig och central 
roll i vår hållning, inte bara viktfördel-
ningsmässigt, vilket i sig påverkar håll-
ningen, utan också till exempel för 
igångsättning av rörelse, kraftutveckling 
och rörelsekvalitet. Att sträva efter opti-
mal flexibilitet, rörlighet och styrka i 
fötterna blir därför ytterst viktigt och 
bör vara en central del och grund i allt 
rehabiliteringsarbete för att hjälpa pa-
tienter i rörelseförändringsarbete. Sofia 
Backåberg konkluderar med följande: 
Det är fotens tryck mot underlaget som 
i grunden bestämmer kroppens align-
ment. 

(Kan också rekommendera Sofias av-
handling: Video-supported interactive 
learning for movement awareness, Lin-
naeus University Dissertations, no 249, 
2016)

När man söker i forskningslitteraturen 
finns det många publikationer som påvi-
sar och inte påvisar fötternas påverkan 

på segmentell alignment, ändrad fotki-
nematik och dess påverkan på överlig-
gande segment. En orsak till det ambiva-
lenta forskningsutfallet är bland annat 
svårigheten att strukturera studier där 
alla aktuella anatomiska komponenter 
kan kontrolleras i en studiedesign. En 
annan orsak kan vara att var och en av 
oss har ett individuellt rörelsemönster 
eller neurologisk rörelsedrive vilket gör 
jämförelser svåra. Men rent empirisk 
kan det, för min del, vara svårt att inte 
räkna fötter som avtrycket för det input 
som ger individen en upprest hållning.  

Jag tar gärna emot feedback på mitt 
fotfokus!

Kari Huseth, Kari@omtsweden.se 
Leg. Fysioterapeut, OMT, RPT Msc
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