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Samordning av vetenskapliga arbeten lyfter
evidensnivån inom OMT
Årskongressen närmar sig med ett
fantastiskt program, titta på OMT
sektionens hemsida för information
och anmäl er via våra länkar. Det ser
ut att bli rekordmånga deltagare i år.
Vi har nu lanserat vår lärplattform och
börjar med att köra våra OMT steg 1
kurser via den. Målsättningen är att alla
sektionens OMT kurser ska köras via
den i framtiden. Masterutbildningen i
OMT i Luleå har kommit halvvägs och
hösten-14 startar nästa kull med OMT
fysioterapeuter. Varje kull vid Luleå
tekniska universitets masterutbildning i
fysioterapi OMT består av ett 35-tal
studenter vilket innebär ett 35-tal masteruppsatser. Lägg sedan till alla magisteruppsatser med anknytning till OMT
(= berör neuromuskuloskeletala systemet genom ett biopsykosocialt perspektiv) som skrivs på andra ställen i
Sverige så blir det tillsammans massor
av vetenskapligt förankrad kunskap.
Om denna kunskap kan samordnas och
bilda en kunskapsbank skulle det verkligen bidraga till att lyfta evidensnivån
inom OMT området.
IFOMPT har genomfört en studie
”Research priorities for post qualification level dissertations / theses in Orthopaedic Manipulative Physical Therapy” Denna Delphi undersökning gjordes med syfte att identifiera internationella forskningsområden där
kunskapsbehovet var störst och där

resultaten skulle ge störst effekt. Inom
området professionell utveckling ansågs till exempel kliniskt resonemang
vara viktigt. Studier som undersöker
”What are the clinical reasoning processes used in OMT?” med följdfrågan
vad i OMT utbildningen som kan stödja utvecklingen inom kliniskt resonemang (What approaches in education
assist in the development of clinical
reasoning skills?). Sedan följer även studier om patientens upplevelse av behandling av fysioterapeuter med utbildning inom OMT. Inom området
epidemiologi föreslår man studier som
rör mönster av besvär hos patienter
med neuromuskuloskeletala besvär och
vad effekten av stretching är, och undersökningar på normalvärden i de
tester vi använder. Inom området reliabilitet och validitet föreslås studier som
undersöker inter- och intra-bedömarreliabilitet i de tester som vi använder
samt testernas innehållsvaliditet.

ningsfrågor med representanter för
OMT sektionen på Hands on –Hands
off kongressen i Täby. Anmäl intresse
till bjorn@omtsweden.se så bestäms
tid för träff under kongressen senare.
Ref: Rushton A, Moore A (2010). International identification of research
priorities for postgraduate theses in
musculoskeletal physiotherapy using a
modified Delphi technique, Manual
Therapy. 15(2). pp. 142-148.

Vad tycker du att vi bör fokusera på?
Har du funderat över något som borde undersökas? Vill du vara med i
något forskningsprojekt? Jag föreslår att vi som är intresserade av
forskning inom OMT träffas under kongressen för att diskutera
intressanta forskningsprojekt. Tillsammans blir man starkare och
kan göra studier som inkluderar
fler försökspersoner. Jag bjuder
in er alla till att diskutera forskLEDAREN | Björn Aasa
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8th Interdisciplinary world congress on low
back & pelvic pain. Dubai 27-31 oktober 2013.
Den 27-31 okt 2013 arrangerades
världskongressen för ”Low Back & Pelvic Pain” i Dubai och OMT- sektionen
var på plats för att få information om
den senaste forskningen inom ländryggs- och bäckensmärta. Kongressen
arrangerades för åttonde gången och
deltagarantalet uppgick till 996 personer från 56 olika länder. Kongressen
var mycket välarrangerad och bjöd på
ett stort antal intressanta föreläsningar
med många duktiga och välkända föreläsare. Det var speciellt glädjande att se
och höra de svenska bidragen med Anneli Gutke, Harald Ekedahl, Bengt Sturesson, Bo Nyström, Karsten Kaping,
Monika Fagevik Olson, Helen Elden
och Gunilla Limbäck Svensson. Den
officiella öppningsceremonin bevakades av lokal media och invigningstal
hölls av både Andry Vleeming och Abduladheem Kamkar, ordförande i Emirates Physiotherapy Society.
Kongressen hade olika huvudämnen

Emma Söderström och Paul Hodges.
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som avhandlades under fyra
intensiva dagar, bland annat
de senaste rönen gällande
fascia, motorisk kontroll,
lumbal- och bäckensmärta.

Shejken invigningstalade.

Motorisk kontroll

Inom motorisk kontroll har
fokus tidigare legat på att
aktivera enskilda muskler
för att öka stabilitet och
kontroll. Man kan nu sammanfatta att den motoriska
kontrollen blir optimal om
det finns en balans mellan
rörelse och styvhet då belastningen kan fördelas optimalt. Denna balans varierar
beroende på individ och
uppgift. Betoningen låg
framför allt på att se helheten och att korrigera rörelsemönster. Muskulaturen bidrar till ökad
tension i fascian och till ökat intraabdo-

minellt tryck, vilket tillsammans bidrar
till ökad spinal stabilitet. Vid rehabilitering av LBP (low back pain) måste
diverse faktorer vägas in såsom muskelaktivitet, hållningsmönster, rörelsemönster, sensorisk funktion och koordination. Det neuromuskulära systemet måste användas för kontroll, men
också för andning och blåsfunktion.
Alla dessa funktioner behöver integreras för att få stabilitet. CNS reglerar
koaktivering beroende på stabilitetskrav.
I en pilotstudie har man undersökt
effekten av behandling att modifiera
smärtfulla rörelsemönster hos patienter med LBP. I denna studie fann man
god evidens för att denna typ av behandling ökar aktiviteten och minskar
smärtan.
Det är viktigt att komma ihåg att orsaken till att patienten fått smärtan inte
behöver vara den samma som varför u
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patienten fortsätter att ha kvar smärtan. På grund av komplexiteten så måste rehabiliteringen vara individanpassad. Det betonades också att motorisk
kontroll inte är en standardbehandling
för alla och att vi i kliniken måste kunna identifiera vilka patienter som behöver träna den motoriska kontrollen.
Bäckensmärta

Världskongressen för Low Back & Pelvic Pain är den enda interdisciplinära
kongressen som har en egen avdelning
för bäckensmärta. På den första världskongressen 1992 hölls endast en föreläsning om bäckensmärta men idag har
ämnet alltså en helt egen avdelning
med ett flertal föreläsningar. Föreläsningarna berörde både bäckensmärta
hos gravida och icke-gravida. Bäckensmärta är en specifik form av LBP som
kan uppträda tillsammans med, eller
oberoende av LBP. Cirka 50% besväras
av smärta från ländrygg och bäcken
under graviditet, vilket är dubbelt så
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Två av deltagarna på kongressen var Pia Areborn och Karin Sundell.

mycket jämfört med en icke– gravid
kvinnlig population. 25% rapporterar
svåra besvär under graviditeten och
mellan 5-20% rapporterar kvarstående
svåra besvär efter graviditeten. De flesta
gravida kvinnor blir besvärsfria efter
graviditeten och utvecklar inte långvariga ländryggs- och bäckenbesvär. Dock
utvecklar ett fåtal långvariga länd-

ryggs-och bäckenbesvär, en prognostisk
faktor kan vara kvinnor som rapporterar smärta från mer än ett ställe på
kroppen och kvinnor som skattar svår
smärta och drabbas av ländryggs-och
bäckensmärta tidigt under graviditeten.
Dessa kvinnor är viktiga att identifiera,
exempelvis via klinisk undersökning
och skattningsskalor/”self-reports” för
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att kunna rikta preventiva åtgärdsstrategier. Bäckensmärta är ett relativt nytt
forskningsområde och det finns ett
behov av att utarbeta testbatterier. Anneli Gutke rekommenderar att klinisk
bedömning av bäckensmärta minst bör
inkludera smärtteckning, P4 (The posterior pelvic pain provocation test),
ASLR (Active Straight Leg Raising) och
palpation av symfysen. Testbatteri för
utvärderingsinstrument vid studier av
bäckensmärta bör minst inkludera NRS
(Numeric Rating Scale) för den värsta
smärtan samt medelsmärtan de senaste
48 timmarna, Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) och/eller Owestry Disability Questionnaire (ODI), ASLR, arbetsförmåga exempelvis Workability Index
samt patienttillfredsställelse. Det ska
förtydligas att detta är ett förslag på vad
ett testbatteri bör innehålla och att det
inte behöver vara den slutgiltiga versionen.
Gångsvårigheter är vanligt vid bäckensmärta och Natalie Evensen har undersökt reliabilitet och validitet för två
gångtester hos gravida kvinnor med
bäckensmärta. De flesta bäckentester
ligger under impairment (enl ICF) och
endast ASLR ligger under disability,
detta utgjorde delvis bakgrunden till

hennes studie. De aktuella testerna är
Timed Up and Go Test (TUGT) samt
10-meters gångtest (10mTWT). Båda
testerna uppvisar god validitet och reliabilitet vilket gör att vi har två gångtester för gravida. Detta är den första
studien för funktionellt belastande
tester för gravida och jämfört med frågeformulär och ASLR adderar de ytterligare en aspekt i den kliniska bedömningen och utvärderingen av behandlingen. Natalie Evensen rekommenderar att åtminstone ett av testerna
inkluderas vid bedömning av gravida
kvinnor med bäckensmärta. Båda testerna är kortdistanstester, och vill du
välja enbart ett test rekommenderar N.
Evensen TUGT då patienterna spontant upplevde att detta var svårare, troligtvis då det innehåller uppresningsoch vändningsaspekten.
Britt Stuge har i en studie kommit fram
till att kvinnor med bäckensmärta har
signifikant mindre bäckenbottenmuskulaturyta och en tendens till högre
vaginalt vilotryck jämfört med en frisk
kontrollgrupp. Detta kan indikera ökad
aktivitet i bäckenbottenmuskulaturen.
Utifrån detta kan avslappning vara att
rekommendera istället för träning av
bäckenbottenmuskulaturen. Detta kan

Harald Ekedahl presenterade sin forskning. Med på bilden
också Jan Nilsson, Johan Tidstrand, Cecilia Tidstrand och
Billy Nilsson.
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också indikera att kvinnor med bäckensmärta har förändrad motorisk kontroll och inte en svaghet i bäckenbottenmuskulaturen.
Fascia

Fascian ligger runt hela muskeln, runt
alla fibrer och även in i muskelcellen.
Man vet nu att man inte kan särskilja
muskel/ligament/fascia som skolböckerna tidigare har förklarat. Allt sitter
ihop och samarbetar samt bildar ett
mekanosensitivt signalsystem. Större
delen av fascians kvalité bygger man
upp mellan 1-17 års ålder. Den är rikt
innerverad och har en viktig del i proprioceptionen.
För er som är intresserade finns mer information på fasciaresearchsociety.org.
Den 18-20 sept 2015 hålls den fjärde
internationella fascia (research) kongressen i Washington.
Subgruppering

Ett område på kongressen berörde även
subgruppering av ländryggssmärta.
Teorin är att utifrån subgruppering
kunna rikta behandlingen och därmed
optimera behandlingsresultatet. Via
subgruppering kan du hitta subgrupper
som svarar bättre på en behandling jäm- u

Siobhan Schabrun presenterade spännande forskning.
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fört med en annan behandling. Vissa
anser att subgruppering är den viktigaste och mest lovande utvecklingen inom
ländryggssmärta. Forskning inom detta
område visar lovande resultat men
ännu saknas tillräckliga bevis. Vissa
subgrupperingar är baserade på patoanatomi det vill säga att smärtan är
associerad med ett specifikt tillstånd,
exempelvis diskprolaps, degenerativa
förändringar, infektioner, frakturer
etcetra. Dock kan det även vid de här
tillstånden finnas tveksamheter till
smärtans ursprung. Subgrupperingar
kan också vara baserade på prognostiska faktorer, exempelvis risk att utveckla
långvariga besvär eller arbetsfrånvaro/
sjukskrivning. Andra subgrupperingar
baseras på kliniska fynd som psykosociala faktorer eller karakteristiska symtommönster. För att definiera subgrupper är det viktigt att identifiera faktorer
som skiljer dem som är i den specifika
subgruppen från de som inte är det.

Svårigheter att utvärdera och faktorer
som kan påverka resultatet vid behandlingsbaserade subgrupperingar kan till
exempel vara en föränderlig prognos
som är oberoende av behandlingen,
eller en slumpmässig variation i patientens svar på behandlingen. Svårigheter
är också att skilja mellan ”prognostic
factors” och ”treatment effect modifiers”. ”Prognostic factors” – indikerar
troliga resultatet oavsett behandling.
”Treatment effect modifiers” – indikerar det troliga resultatet av en specifik
behandling. Det behövs stora grupper
för att kunna säkerställa effekten av
behandling vid subgrupperingar, cirka
1500-2000 pers.
Non-Specifik Low Back Pain

Harald Ekedahl presenterade under
området ”Non-Specifik Low Back Pain
– are we making progress in finding
clincally relevant subgroups?” sin studie om transforaminala epidurala ste-

roid injektioner (TESI) som gjorts på
100 patienter med radierande bensmärta från ländryggen. Patienterna undersöktes via magnetröntgen som visade
diskherniering med låg grad av nervrotskompression (n=43), diskherniering
med hög grad av nervrotskompression
(n=19) och foraminal stenos (n=38).
Patienterna genomgick även klinisk
undersökning där Slump-test var positivt hos 67 av patienterna (n=67) och
negativt hos 33 (n=33) av patienterna.
Behandlingseffekten utvärderades med
VAS för bensmärta och Owestry Disability Index. I den kliniska undersökningen ingick också sensorik, motorik
och reflexer. Resultaten visar att magnetkameraundersökning inte kan förutspå effekten av TESI, däremot visade
sig positivt Slump-test vara den enda
prediktorn för positiv effekt av TESI.
De patienter som hade negativt Slumptest hade ingen effekt av injektionen.
Jonathan Hill presenterade ”the STarT-

Kongresshuset.
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Back Tool” (SBT) som kan vara en hjälp
för klinikern att förstå prognosen hos
sina patienter (screenar risk för utveckling av långvarig ryggsmärta). J. Hill
kallar instrumentet för en biopsykosocial screening där du får en uppfattning
om hur patienten påverkas av sina besvär. Han betonar vikten av att kombinera instrumentet med den kliniska
undersökningen och också vikten av att
rikta behandlingen ”matched
pathways” utifrån screeningen. Utifrån
STarTBack screeninginstrument grupperas patienten i tre grupper: låg risk,
medelhög risk och hög risk (att utveckla långvarig ryggsmärta). J. Hill fokuserade föreläsningen framförallt på gruppen med låg risk och gruppen med hög
risk att utveckla långvarig ryggsmärta.
”Gruppen med låg risk är en stor grupp
patienter som behöver råd, smärtlindring och grundläggande information. J.
Hill betonar vikten av att inte överbehandla den här gruppen. Risken är då u
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att vi gör dem sjukare än vad de är, att
de stannar hemma från arbetet längre
än de behöver, men framförallt att det
är oetiskt. Den grupp som har hög risk
att utveckla långvariga ryggbesvär beskrivs som en komplex grupp av många
olika anledningar, inte enbart psykosociala. Utöver råd, smärtlindring och
grundläggande information om biologiska smärtmekanismer, behöver den
här gruppen också sjukgymnastisk/
fysisk behandling och psykosocial behandling, och gärna en kliniker som
kan kombinera båda dessa behandlingar. Högriskpatienterna behöver också
multimodala behandlingsstrategier. J.
Hill lägger också fram bevis för att riktad behandling ger signifikant förbättrat
behandlingsresultat, att det är mycket
kostnadseffektivt och att patienter som
har en medelhög och hög risk att utveckla långvariga ryggbesvär ges en
möjlighet att snabbare komma till rätt
behandlare. Enligt J. Hill kan 85% av

Träning av bålstabilitet?

högriskpatienterna bli bättre med den
riktade behandlingen. Som ni kunde
läsa i förra numret av Manualen så finns
STarTBack översatt till svenska, det

Aktiv Rehabilitering
Skier´s Edge är ett unikt komplement i aktiv rehabilitering. Vi har vunnit
uppmärksamhet internationellt med inriktning på rehabilitering, stabilisering och balansträning. Positiv träning av patienter med besvär inom
ländrygg, bäcken och nedre extremitet såsom korsbandsopererade samt
fotledsskador. Skier´s Edge kan användas i både tidig och sen behandling, unga som äldre, då motstånd kan varieras.

I Sverige används Skier´s Edge
aktivt av företag som Arena Fysio
i Helsingborg AB samt Sport &
Rehabkliniken i Ängelholm AB för
aktiv rehabilitering.

Maskinen har två fotplattor monterade på en
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positioner. Likaså kan belastningsmotstånd
ändras i 11 postioner. Maskinen levereras
komplett med handstöd sk Assistant Coach,
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HC AB är distributör för den Nordiska marknaden. Skier´s Edge är patenterad och har omfattande garanti. Modeller finns för såväl initial träning som för aktiv lateral idrottsträning.
Tel: 0709- 245 666 Mail: peter.horwing@skiersedge.se
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finns att tillgå på LSR:s hemsida under
mätmetoder.
Andra intressanta föreläsningar

Priming the brain with neuromodulatory techniques, Siobhan Schabrun:
Ett intressant inslag i kongressen handlade om ”priming the human brain”. Priming – genom att modulera neuronens
excitabilitet via elektrisk stimulering
kan man inducera neuroplastiska förändringar och öka hjärnans förmåga till
inlärning. Genom att förbereda aktiviteten i hjärnan innan träningen ska utföras kan inlärningen förbättras. Detta
är endast undersökt i liten skala men
indicerar på att denna typ av åtgärd
förbättrar aktiviteten ytterligare än vad
som är möjligt vid endast traditionell
terapi. Man har också sett att hjärnan
har lättare för inlärning på eftermiddag
och kväll samt att det är att föredra
korta episoder av träning i jämförelse
med långa. Träningen ska också vara
anpassad till det man vill förbättra.
Association between core muscle endurance, stress urinary incontinence
and low back pain: a case-control study,
Einas Al-Eisa:
Totalt 303 kvinnor mellan 18-45 år deltog i en case control study. Man undersökte om det fanns något samband melMANUALEN 1 | 2014
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lan Low Back Pain (LBP), stress, inkontinens och uthållighet i bäckenbottens
muskulatur. Resultaten visade att 60%
av alla kvinnor i gruppen med LBP
hade inkontinens medan det i kontrollgruppen var 20% som hade dessa besvär. LBP gruppen hade också mindre
uthållighet i bäckenbotten i jämförelse
med kontroll grupp. Författarna drar
slutsatsen att kvinnor med LBP har
högre risk för att få inkontinensbesvär
framför allt om det finns en nedsatt
uthållighet i bäckenbotten. Därför är
det viktigt att fråga kvinnor med LBP
om inkontinens i anamnesen för att
utifrån det kunna anpassa rehabiliteringen.

Text skriven av Nina Nilsson: nina@omtsweden.se
Emma Söderström: emma@omtsweden.se
och Ingalill Olzon: ingalill@omtsweden.se
Här tillsammans med Andry Vleeming.
För källförteckning vänligen maila till
Manualen@omtsweden.se

Ett smart val mot smärta.
Verkar lokalt genom mikroströmterapi.
Fri från läkemedelsbiverkningar.
Enkelt att använda.
Painmaster är en ny revolutionerande produkt för
smärtlindring med mikroströmterapi.
Du kan använda Painmaster vid många olika muskeloch ledbesvär; både vid tillfälliga tillstånd i t ex ryggen,
samt mer långvarig smärta vid sport- och idrottsskador
som tennisarmbåge och löparknä.
Dessutom ger Painmaster smärtlindring även vid
nervsmärta som ischias och andra långvariga smärtor
såsom nack- och skuldrasyndrom.

Rekommendera Painmaster!

• Painmaster verkar lokalt, lindrar
smärta och dämpar inflammation
utan biverkningar.
• Painmaster ger en långvarig smärtlindrande effekt.
• Painmaster är effektiv och enkel
att använda.
• Painmaster kan användas vid de
flesta aktiviteter, både för aktiv
återhämtning (Prehab) och aktiv
rehabilitering (Rehab).

e
tec.s
Pain
master
w.ally
säljs på ww

ALLYTEC | Surbrunnsgatan 59, 113 27 Stockholm | Tel 08-31 00 46 | www.allytec.se
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Cervicogenic Headache and Dizziness –
Master Course: Haninge 30/1-1/2 2014
Professor Deborah Falla från Australien och Physioterapeut Martin B Josefsen från Danmark har åter varit i
Sverige och föreläst om cervikogen
huvudvärk och yrsel. Under dessa tre
välfyllda och intressanta dagar fick
deltagarna lära sig bedöma, diagnosticera, beakta differentialdiagnoser
och behandla vid cervikogen huvudvärk och yrsel.

1. Nedsatt aktiv rörlighet(AROM).
Framförallt i rotation och extension.
2. Segmentell dysfunktion C0-C3.
3. Nedsatt muskelfunktion vid Cervikocranialt flexionstest(CCFT), det
vill säga test av djupa nackflexorer
(DNF) med Chattanooga Stabilizer
Pressure BioFeedback unit
(PBU-kudde).
Manuell terapi som behandling

Första dagen inleddes med teori där
Martin föreläste om bland annat epidemiologi, etiologi, bedömning och klassificering vid huvudvärk. Huvudvärk
förekommer ofta i blandformer. I forskningen uppskattar man att cervikogen
huvudvärk (CHV) förekommer hos ca
15-18% hos dem med huvudvärk. Några studier menar att nära 50% av de
med CHV kan ha blandad huvudvärk.
Det kan vara svårt att differentiera då
många symtom överlappar varandra vid
CHV, spänningshuvudvärk (SHV) och
migrän utan aura. Andra orsaker till huvudvärk som kan vara utmanande att
differentialdiagnosticera kan vara huvudvärk från en temporomandibularledsdysfunktion eller överkonsumtion
av medicin.

Personer med migrän och spänningshuvudvärk har sällan besvär med något
av de ovanstående tre kriterierna för
CHV. Framförallt den nedsatta funktionen i DNF verkar vara unikt för
CHV, detta är något som enligt Deborah visar lovande potential i arbetet
med att förbättra differentialdiagnostiken av huvudvärkstyper. I behandlingen adresseras den artikulära dysfunktionen, den neuromuskulära dysfunktionen, postural träning och att undvika smärtande aktivitet. Vid behov
adresseras ögon-nacke koordination,
nervsystemet och triggerpunkter. Det
finns stark evidens för god effekt vid

behandling av CHV med manuell terapi i kombination med träning av DNF.
Deborah poängterade att manuell terapi lindrar smärtan vid CHV men det
botar inte förlusten av motorisk kontroll.
Specifik testning

Första dagen var det förutom teori fokus på analys av rörelsemönster, specifik testning av DNF samt träning av
DNF. Vid analys av rörelsemönster så
gör patienten en aktiv extension och
sedan åter till neutralläge. Under extensionsfasen noteras om DNF har excentrisk kontroll av huvudet. Domineras
istället rörelsen av aktivitet i extensorer
i övre cervikal? Hamnar huvudet bakom axlarna i frontalplanet som anses
vara det normala? Vid återgång till neutralläge, sker en överaktivering i Sternocleidomastoideus och Scalenius Anterior? Är återgång från kraniocervikal
extension den sista rörelsen snarare än
den ledande komponenten i rörelsemönstret som den skall?

Deborah Falla instruerar test
av djupa nackflexorer.

Kriterier för CHV

CHV är en nackutlöst huvudvärk där
smärtan är refererad från CO-C3.
Smärtan medieras genom trigeminocervikala nucleus. Anamnestiskt så har
patienten en unilateral huvudvärk som
inte växlar sida, smärtan provoceras av
vissa huvudrörelser eller långvariga
positioner, smärtan är lokaliserad i occipital, temporal eller orbital regionen.
Det är en moderat till svår icke-dunkande och icke-huggande smärta.
Studier har visat att om nedanstående
tre kriterier för CHV är positiva, så är
sensitiviteten 100% och specificiteten
94%.
12
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Specifik testning av DNF utförs med
hjälp av en PBU-kudde. Där testas förmågan att utföra en korrekt cervikokranialflexion på fem nivåer, från 2030mmHg, ökning med 2mmHg/nivå.
Den korrekta rörelsen är en långsam
kontrollerad cervikokranial flexion,
vanliga fel är överaktivering av ytliga
flexorer, retraktionsrörelse. När patienten nått högsta möjliga nivå med korrekt rörelsemönster (friska klarar ca
26-28mmHg) så övergår man till att
testa uthålligheten på denna nivå. Då
försöker patienten klara tio reps x tio
sek på den uppnådda nivån med korrekt utförande. Detta blir sedan hemträning där träningen utförs två ggr/
dag, dosering från tex fem x fem sek till
tio x tio sek beroende på testad uthållighet. Forskningen visar att om detta
tränas i sex veckor så kan man uppnå
goda resultat.
Stegrad träning

När man återtränat sin uthållighet i
DNF stegras behandling med träning av
rörelesemönster och mer belastad träning med inkoppling av mer ytlig muskulatur. Detta tränas initialt i sittande
och kan sedan stegras till ryggliggande.
Andra dagen startade med test och
behandling av nackens extensormuskulatur. Analysen av rörelsemönster utfördes med patienten i knäfyrfota. Där
fick patienten utföra en flexion med
hela huvudet och nacke och sedan en
återgång till neutralläge. Då noteras om

MANUALEN 1 | 2014

flexionen startas med huvudflexion.
Vid återgången från flexion till neutralläge noteras om rörelsen startar i
nacken, det vill säga nackextensorerana
ska starta rörelsen, inte huvudextensorerna. Undersökaren ser också om patienten åter hittar till netrualläge, vilket
testar proprioceptionen. Vi gör även
en specifik analys där patienten skall
dels rotera men även göra flexion/ extension i övre cervikal, ett test av nackrosettens muskulatur. Då ska patienten
klara att vara stabil från C2 och nedåt
vid utförandet. Rörelsen ska vara jämn
och koordinerad, om ytlig muskulatur
tex Semispinalis capitis överaktiveras
så ses aktivering i mellersta och nedre
cervikal. Träning av extensorerna sker
initialt i sittande med stöd för underarmarna på ett bord. I den positionen

Deborah Falla instruera träning av
nackextensorer i sittande.

"Träning sker som testning av
rörelsemönster med fokus på
korrekt rörelsemönster"
tränas det som patienten haft svårt
med i undersökningen ovan. Progression sker genom att försvåra utgångsposition, först i magliggande på armbågar
och sist i knäfyrfota.
Postural träning

Det är även viktigt med postural träning för dessa patienter. Patienten sitter

högt eller står. Hållningen korrigeras i
tre steg. Först instrueras en lumbal extension, sedan en skulderretraktion, till
sist ombeds patienten att göra en liten
två millimeter occipital förlängning av
huvudet. Denna position skall hållas i
tio sekunder var 15-20e minut under
hela dagen.
På eftermiddagen föreläste Martin om u
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Cervikogen yrsel. Av de 15-20% med
cervikogen huvudvärk så har upp till
40% en gung-/ostadighetskänsla som
symtom. Värt att notera är att engelskan har flera olika ord för att beskriva
yrsel. Det vi kallar rotatorisk yrsel benämns i engelska språket som ”vertigo”,
medan den gung-/ostadighetskänsla vi

förknippar med cervikogen yrsel benämns ”dizziness”. Bild 4 Martin förläser om cervikogen yrsel
Vid cervikogen yrsel känner patienten
som nämnts en gung-/ostadighetskänsla som kan vara i några minuter upp till
flera timmar. De har sällan en rotatorisk
yrsel. Nacksmärta, vissa nackrörelser
eller positioner provocerar/förvärrar ofta
yrseln. Vid undersökning finns några av
följande fynd, reproduktion av symtom via
C0-C3, positivt Joint
Position Error
test(JPE), positivt
”Smooth Pursuit Neck
Torsion Test(SPNT),
nedsatt balans.
Laserpekare till hjälp

Martin förläser om cervikogen yrsel.

JPE och SPNT testar
störningar i den sensomotoriska kontrollen.
Studier visar att perso-

ner med cervikogen huvudvärk och
yrsel har förändringar i sensomotorisk
kontroll.
JPE-test, testar nackens proprioceptorer. De rörelser som framförallt är påverkande är rotation och extension.
Detta kan testas i klinik genom att patienten sitter med slutna ögon 90 centimeter från en vägg med laserpekare på
huvudet. Laserpekaren riktas in i mitten på en måltavla när patienten tycker
sig sitta i neutralposition. Patienten får
därefter vrida huvudet och försöka
återgå till startläge. Ett godkänt resultat
är en avvikelse inom fyra centimeter
från startposition. Patienten har tre
försök per riktning. Mellan varje försök
så riktar undersökaren in laserpekaren
till startposition. Detta blir sedan hemträning för patienten, denne kan då
köpa laserpekare och ett diadem att
fästa den på och sedan träna själv hemma. Progression av träning kan vara att
fästa måltavla i en annan utgångsposition till exempel någon meter åt sidan
på väggen.

Deborah instruerar Smooth pursuit necktorsion test.

14
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Fler tester

SPNT-test testar den ockulomotoriska
kontrollen och utförs genom att patienten med fixerat huvud följer undersökarens finger med blicken, undersökaren noterar eventuell yrsel, posturalt
svaj och nystagmus. Detta utförs sedan
igen men nu med underkropp (nacke)
roterat cirka 45grader, huvudet är fixerat i samma position. Om symtomen
nu förvärras alternativt provoceras om
första testet inte provocerade några
symtom, anses testet positivt.
Andra tester på den ockulomotoriska
kontrollen är blickstabilitet. Då håller
patienten blicken fixerad på ett stilla
föremål samtidigt som huvudet utför
rotation höger/vänster samt flexion/
extension. Vid besvär med detta kan
patienten utföra hemträning genom att
röra huvudet vid samtidig blickfixering
på en punkt på väggen. Detta kan stegras från liggande, sittande, stående och
gående. Hastigheten på huvudrörelse
kan varieras.
Öga huvud koordination kan testas på
tre olika sätt. A. Ögon och huvud åt
samma håll. Då flyttas ögonen först, till
exempel följer undersökarens finger,
därefter följer huvudet efter. B. Ögon
och huvud åt motsatt håll, då utförs
rörelse av ögon och huvud samtidig, till
exempel ögonen följer undersökarens
finger åt höger medan huvudet roteras
åt vänster. C. Ögon först och sedan
huvud åt samma håll, där ögonen foku-

serar på två punkter, till exempel undersökaren håller upp två fingrar. Träning utförs som tidigare på de moment
i testningen som patienten har problem
med.
Populära föreläsare

Forskning visar att träning av cervikala
proprioceptorer förbättrar resultatet på
JPE-test samtidigt som träningen också
minskar nacksmärta. Denna träning
inkluderar även blickstabilitetsträning
och öga huvud koordination.
Förutom detta hann Deborah och Martin med att bland annat undervisa i
undersökning och behandling av den
artikulära dysfunktionen, undersöka
neurodynamiken inklusive kranialnervsfunktion. Vill du läsa mer om
detta ämne så har Deborah Falla tillsammans med bla Gwendolen Jull och

Michele Sterling skrivit boken Whiplash, huvudvärk och nacksmärta: forskningsbaserade riktlinjer inom sjukgymnastik. Detta har varit en mycket efterfrågad kurs och fortsättningsdelen
”Cervicogenic Headache and Dizziness-Supervised Course (Part 2) är fullbokad sedan länge. Om efterfrågan
fortsätter så får vi kanske möjlighet att
åter bjuda in Deborah och Martin till
Sverige. Som medlem i OMT-sektionen
kan du alltid kontakta styrelsen med
önskemål om kurser och föreläsare.
Referat av:
Kalle Nordén
kalle@omtsweden.se

Anneli Peolsson och
Gunnel Peterson
instruerar Nina Nilsson
i Joint Position
Errror Test.

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

Studera vid

Luleå tekniska universitet
MASTER SJUKGYMNASTIK
n

inriktning Ortopedisk manuell terapi

Senaste ansökan: 15 april.
Mer information: www.ltu.se
(under Utbildning, Program, Hälsovetenskap)
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Kontaktperson:
Peter Michaelson, peter.michaelson@ltu.se
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MDT patientdemonstration – under utbildningsdagen Ryggen – en utmaning för sjukgymnaster
Lars Degerfeldt från MDT-sektionen
undersökte en 42-årig kvinna som arbetade som butikschef och på fritiden var
hon ledare på Friskis&Svettis. Hon
hade haft symptom som börjat efter
bilkörning och hosta för tre veckor
sedan. Tidigare hade hon haft domning
under vänster fot och smärta i låret.
Detta hade dock förbättrats så aktuellt
hade hon konstant, lokal ländryggssmärta (VAS 2-8). Detta var hennes
tredje episod med ryggsmärta i år och
den aktuella episoden var mer långdragen än tidigare. Ryggsmärtan försämrades av framåtböjning, lyft, att stå, resa
sig och ibland av att sitta. Den lindrades
av att gå, ligga ner och ibland av att sitta. Patienten hade gjort magnetkameraundersökning som visade diskbuktning på L4-S1 och i övrigt utan anmärkning. Efter anamnesen var den
diagnostiska hypotesen derangement
(episodisk, belastningsrelaterad smärta
som centraliserat spontant) med rikt-

ningspreferens för extension (avlastad
och dynamisk: REIL) då hon blev bättre av att gå och ligga men sämre av att
stå, böja framåt och lyfta.
Detta blev inte bekräftat av sittande
hållningskorrektion då patienten fick
mindre smärta av att sitta med kyfoserad hållning.

Nåväl, den diagnostiska hypotesen kanske stämde ändå. Patienten fick utföra
tre gånger tio extensioner i liggande
och ökade sin rörlighet i extension samtidigt som smärtan ökade initialt men
minskade i intensitet med repetitioner.
Re-test av rörlighet visade nu SLR 90°
bilateralt samt full flexion i stående och
ökad sidoglidning bilateralt.

Tre gånger tio extensioner

Vid test av rörlighet såg vi kraftigt nedsatt flexion, moderat nedsatt extension
och moderat nedsatt sidoglidning bilateralt. SLR var cirka 60° vänster och
90° höger.
Detta utmanade den diagnostiska hypotesen då patienten dels verkade bli
bättre av flexion och dessutom hade
mest nedsatt rörlighet i flexion.
Så första teströrelsen blev flexioner i
liggande. Patienten utförde två gånger
tio repetitioner som ökade smärtan
men den förblev inte sämre efteråt.
SLR var oförändrad vid re-test.

Hjälp till självhjälp

Den preliminära diagnosen blev lumbalt derangement centralt symmetriskt
med riktningspreferens för extension.
Patienten fick undervisning om att sitta
med lordotisk hållning med hjälp av
ländryggsrulle, boken Behandla Din
Egen Rygg, försäkran om god prognos
och instruktion i att utföra REIL fem
till sex gånger tio dagligen.
Bland åhörarna och vid pennan
Calle Lindqvist, leg. sjukgymnast,
Dip. MDT, CMP

www.skanlab.se
info@skanlab.no
0525 36915
Skanlab 25 Bodywave® • Skanlab Laser™ • Elektroterapi • Stötvåg • Service • Finans
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Bättre kliniker efter utbildning i MDT
För att kunna förbättra vårt kursutbud
så beslutade vi i styrelsen för Svenska
McKenzieinstitutet att göra en marknadsundersökning av alla som gått A
och eller B kurs senaste året. A kursen
är en grundläggande ryggkurs och B
kursen är en grundläggande nackkurs.
Därefter följer C och D kurs med fördjupning rygg- och nackbehandling
samt behandling av extremiteter, därefter kan man plugga hårt och gå upp och
ta examen i MDT. 200 personer mottog
enkäten och hälften svarade på frågorna. Övervägande delen av sjukgymnasterna som svarade på enkäten arbetade
inom primärvård. Första informationen
angående McKenziemetoden hade de
flesta fått på grundutbildningen eller
från kollega.

A och en B-kurs, tänk då hur oerhört
skickliga de kommer att känna sig efter
att de så småningom har tagit en examen i MDT-metoden! Vi ser fram
emot alla kommande ansökningar till C
och D kurs och examen.

Gunilla Limbäck Svensson
Leg sjukgymnast, examen i MDT, Med Dr
gunilla.limback_svensson@vgregion.se

I vilken grad stämmer följande påståenden?
1= stämmer
stämmer inte
inte alls
alls 5
5 == stämmer
stämmer helt
helt
1=

Kursen gav mig konkreta verktyg för
undersökning och bedömning
76 %
%
76

Varvad teori och praktik är viktigt

Vi frågade varför de sökte MDT kurs
och fick då veta att 63% sökte för att de
ville ha klinisk användning av kursen
och 33% för att fördjupa sin kunskap.
De flesta tyckte att kursupplägget med
varvad teori och praktik var viktigt. Det
var mindre viktigt med akademiska
poäng. Lärarnas pedagogiska förmåga
ansåg viktig. Däremot hade det mindre
betydelse vilka dagar kursen var förlagd, men kursorten hade ganska stor
betydelse för hälften av deltagarna. Göteborg var den kursort som många
(35%) ansåg som mest intressant.
Vad tyckte kursdeltagarna om kurserna? 95% tyckte att kurserna gav konkreta verktyg för undersökning och
bedömning (Figur 1). Och ännu fler
97% tyckte att kursen gav konkreta
verktyg för behandling. 83% tyckte att
de blev bättre kliniker efter att ha gått
A / B-kurs (Figur 2). Slutligen var 96%
nöjda med kursen de gått och lika
många skulle rekommendera kursen till
en kollega.
Man bör reflektera över att eftersom
hela 86% tyckte att de blev bättre kliniker efter att endast ha gått en A eller en
MANUALEN 1 | 2014
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Figur 1 Visar att 95% av kursdeltagarna tyckte att kursen gav konkreta verktyg.

Figur 2 visar att 83% upplevde att de blev bättre kliniker efter att de gått
A och /eller B kurs.
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Workshop

!

Diagnostik och behandling av
patienter med diskbråck i
ländryggen

Martin Melbye
Sjukgymnast Dip MDT
Skagen Rygcenter
Danmark

Delta i en tvådagars kliniskt och praktiskt inriktad workshop med syfte att förbättra
diagnostik och behandling av patienter med diskbråck. Workshopen riktar sig till
sjukgymnaster som arbetar med ryggpatienter. Inga speciﬁka förkunskaper krävs.

!

Interaktivt lärande
Lärandemiljön är interaktiv där du som deltagare får arbeta med klinisk problemlösning
och utmanande patientfall.

!

Mål med workshopen
Efter workshoppen bör du:
• Ha fördjupade kunskaper om naturalförlopp vid lumbala diskbråck.
• Kunna skilja mellan somatisk refererad och neurogen smärta vid diskbråck.
• Kunna diagnosticera och bedöma den anatomiska nivån vid diskbråcksrelaterat neuralt
impingement.
• Kunna bedöma i vilken läkningsfas patienten med diskbråck beﬁnner sig i.
• Kunna planera och anpassa ett rehabiliteringsprogram utifrån patientens fas i
läkningsprocessen.

!

Datum
5-6 september 2014

!

Plats
Haninge Fysiocenter , Rörvägen 4 i Jordbro, Stockholm.
Vägbeskrivning på www.hfc.se

!

Pris
4500 kr (exkl.moms). Fika och material ingår

!

Föreläsare
Martin Melbye PT Dip MDT, Danmark. Workshopen hålls på engelska.

!

Frågar och anmälan
Har du ytterligare frågor eller önskar du anmäla dig kontakta
Catrine Jonseth på mckenzie@telia.com

KURSKALENDARIE
Sektioneni n o för
Ortopedisk Manuell Terapi
m Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Ort

ÖVRIGA KURSER

OMT/IM kongress
21-22 mars 2014
”Hands on-hands off, Clinical reasoning in Primary care”

EVENEMANG/KONGRESSER

Datum

Täby

Ultraljudskurser (http://www.hands-onsweden.se)

Cervicogenic Headache and Dizziness 27-29 mars 2014
supervised course (del 2)D.Falla, M.Josefsen

Haninge

Hands-on MSKUL utbildning för fot och knä

13-14 mars 2014

Stockholm

3-4 april 2014

Stockholm

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitetet 15-16 maj 2014

Stockholm

Hands-on C repetition och examen

Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter

KURSER/UTBILDNING
OMT utbildning

18-19 sept 2014

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

R1/R2 Nedre
OMT 1 Övre (E2, R1/R2)

27-28 mars, 7-9 maj 2014
17-19 feb, 17-18 mars,
28-29 april 2014

R1/R2 Övre
OMT steg 2
OMT steg 2
OMT steg 2
OMT steg 3

1-3 okt, 6-7 nov 2014
mars 2014-hösten 2015
april 2014-okt 2015
sep 2014-dec 2015
jan 2015-maj 2016

Lund
Västerås
Lund
Lidingö
Lund
Västerås
Göteborg

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

Kallelse till årsmöte OMT-sektionen
Fredag 21 mars 2014, kl 17.00
Plats: Konferensrum på Täby Park Hotell, Täby. I samband med årsmötet arrangeras ett vetenskapligt
program, se annons sid 2.

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas
Få nytändning
4
5 juni, 201
urs

.

A

kurs är att vä
å
g
xa
tt

Senskadek

Stockholm

Kurser år 2014
A-kurs

Lumbalryggen
Göteborg
12-15 mars
Stockholm
7-10 maj
Ystad
14-17 maj
Göteborg
10-13 september
Stockholm 7-8 + 21-22 november

B-kurs

Cervikal- och Thorakalryggen
Stockholm
2-5 april
Göteborg
17-20 september
Stockholm
26-29 november

Examen i MDT kan vara en
del av din specialistkompetens.

MANUALEN 1 | 2014

Regeln angående kursintervall
om max 2 år är nu borttagen.
Du kan nu gå kurserna med de
tidsintervall som passar dig.

Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud
från grundläggande kunskap om MDT till certifierad 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!

C-kurs

Problemlösning, workshops,
nedre extremitet
Stockholm
10-13 mars
Jönköping
21-24 oktober

D-kurs

Avancerad problemlösning,
manuella tekniker,
övre extremitet
Stockholm
9-12 april
Jönköping
4-7 november

Examen
Stockholm
Göteborg

24 maj
22 november

Mer information om kurserna

www.mckenzie.se
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Stötvågsbehandling
med originalet Swiss DolorClast

®

Stötvågsbehandling är en beprövad och kliniskt väldokumenterad behandlingsmetod för att reducera
eller eliminera besvär i muskler, senor och senfästen. Ett effektivt alternativ till kortison och kirurgiska
ingrepp. Medema rekommenderar Swiss DolorClast som har en unik teknik som uteslutande använts
vid de kliniska studierna inom området.

Ny modell:

Master
Touch

Alpine som väljer
r till Ski Te am Sweden
Medema är leverantö i sina förberedelser inför OS i Sotji 2014
art
Swiss Dolor Cla st Sm

Möjlighet att spara individuell
data per behandling och patient
Touchscreen innehållande foton, videofilmer, förslag
på behandlingsinställningar, medicinsk data mm

Bkgr .se

Levereras med den revolutionerande
Evo Blue applikatorn

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag för
demonstration och attraktiva
finansieringslösningar

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

Medema Physio AB

Box 1169, 171 23 Solna

08-404 12 00

info@medema.se

