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Levnadsvanor- fysisk aktivitet och kost.
För något år sedan träffade jag en sjukgymnast från Nya Zeeland. Hon forskade om fysisk aktivitet och hade upptäckt att patienter med besvär i kroppen och som varit till sjukgymnast blev
mindre aktiva efter besöket än innan.
Och detta trots att vi alla vet hur viktigt
det är med fysisk aktivitet. Kostens
betydelse för läkning och smärtminskning har belysts i flera studier. I en studie från en av världens högst rankade
forsknings-och vårdinrättningar, The
Mayo clinic, upptäcktes att smärtpatienter med D-vitamin brist förbrukade
dubbelt så höga doser av opioider än
patienter utan sådan brist. En annan
studie fann att arbetsföra patienter
med farmakologisk resistent muskuloskeletal smärta alla hade D-vitamin brist.
Det är sedan tidigare känt att B12 brist
kan associeras till smärta och neuropatiska tillstånd.
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
för sjukdomsförebyggande metoder ger
rekommendationer om hur hälso- och
sjukvården kan förebygga sjukdomar
genom att stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor.  De levnadsvanor
riktlinjerna tar upp är ohälsosamma
matvanor, tobaksbruk, riskbruk av alkohol, och förstås otillräcklig fysisk
aktivitet. Dessa utvalda levnadsvanor är
de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. För de
åtgärder som redovisas i riktlinjerna är
grunden alltid någon form av samtal
eller rådgivning. Det kan vara enkla råd,
rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Socialstyrelsen menar
att Hälso- och sjukvården bör erbjuda
rådgivande samtal med tillägg av skrift-

lig ordination av fysisk aktivitet och
stegräknare samt med särskild uppföljning till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet. Otillräcklig fysisk
aktivitet definieras som mindre än 150
minuter fysisk aktivitet i veckan på en
måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet i
veckan på en hög intensitetsnivå. Hur
många av dina patienter når upp till
dessa nivåer? Hur ofta frågar du dina
patienter om levnadsvanor? Och vad
gör man då det är helt uppenbart att
levnadsvanorna blir prio 1 i behandlingen? Hur väl utbyggt är sjukvårdssystemet för att ta emot sådana fall?
Vår roll är ju enligt Socialstyrelsen att
ge patienterna kunskap, verktyg och
stöd i sin hälsoutveckling. Våra samtal
med patienter måste därför alltid inbegripa frågor om fysisk aktivitet och
levnadsvanor där vi självklart utgår från
deras upplevelser av varför de inte kan
vara aktiva och vad de har för motivation. Så hur kan vi OMT sjukgymnaster vara ett stöd inom detta område?

ska detta utvärderas? Finns det tillgänglighet till de andra nödvändiga
resurserna angående kostvanor och
rök-alkoholavvänjning?
Socialstyrelsen har tagit fram KVÅ-koder (koder för klassifikation av vårdåtgärder) som är direkt anpassade till
riktlinjerna för att underlätta enhetlig
dokumentation. Men detta är enbart
registrering av åtgärder- ingenting om
rekommenderade åtgärder eller hur vi
ska utvärdera våra insatser. Och hur
kan vi som arbetar ute i klinik undersöka om denna typ av satsningar ger
resultat på lång sikt?
Kom gärna med tips på vår Facebook-sida (sektionen för Ortopedisk
Manuell Terapi- OMT).
Kolla också vårt kursutbud. Vi har nu
börjat använda vår plattform Moodle i
steg 1 kurserna vilket verkligen har
öppnat nya portar för både lärare och
deltagare.

På hälsocentralen där jag arbetar har vi
numera en sjukgymnast som arbetar
som ”coach” för patienterna. Han testar
patienterna före och efter aktivitetsperioden och finns där för att stötta dem
under varje träningspass. Men det är
inte helt enkelt. Frågor som vilka tester
bör ingå i ett standardiserat testbatteri
för patienter på en hälsocentral och hur
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Är tiden mogen för debatt om namnbyte
på OMT sektionen?
OMT är det äldsta och största specialistområdet för sjukgymnaster världen över. Sverige ingår via IFOMPT
(www.iFOMPT.org) i en stor och internationell familj vars syfte är att
utveckla fysioterapin inom rörelsestödje organs området till gagn för
våra patienter.
Vår OMT utbildning har gemensamma
utbildningsstadgar med lärande mål
som mycket väl speglar utvecklingen
inom specialistområdet. För 30 år sedan låg mycket av fokus på ledernas
rörelseutslag och termer som hypo och
hypermobilitet diskuterades och definierades. Idag finns begreppen visserligen kvar men områden som diagnostik,
smärta, nervdynamik, rörelsekontroll,
rörelsemönster med mera har vuxit
kraftigt och utbildningen är idag mycket bredare än tidigare i takt med den
kunskapsutveckling som skett. Vi behöver många manuella tekniker och
färdigheter idag men namnet Manuell
Terapi speglar inte hur stor del av en
OMT specialists vardag som består i
många fler undersökningar och behandlingar än det rent manuella.
OMT i andra länder

I många av de större av våra IFOMPT
länder har medlemsorganisationerna
därför bytt sina namn. I exempelvis
Australien till ”Musculoskeletal Physio-

teraphy Australia”. I vårt grannland
Danmark heter det ”Dansk Selskab for
Muskuluskeletal Fysioterapi.” Många
länder har dock medvetet valt att behålla sina gamla namn som USA ”American Academy for Orthopaedic Manual Physical Therapist.” Namnfrågan är
på agendan i stor del av IFOMPT familjen för närvarande.
OMT – ett etablerat namn

Det finns många fördelar men namnet
OMT. Jag frågade ett par inte helt insatta ortopeder om vad OMT specialist var och de svarade en sjukgymnast
som jag skickar besvärliga icke operationsbara fall till…. På min mottagning har vi undersökt då och då hur
patienter hittar oss och det är ganska
vanligt att patienter anger att de just
letat efter en OMT specialiserad terapeut för att få en som de anger ”specialist” som kan undersöka, men också
kan manuellt behandla exempelvis
med manipulation men även med spcecifikt designad tränings terapi.
OMT fysioterapeuten är alltså förknippad med specialist kunskap inom
området och känd för att vara ett bredare komplement för en patient som
inte bara vill ha kiropraktik utan vill få
en god undersökning och ett specifik
designad behandlingsupplägg med tillgång till hela ”terapiutbudet” inom fysioterapin.

Hög tid för diskussion

I OMT sektionens styrelse har vi diskuterat namnfrågan ett tag men vi har
inte någon klar ståndpunkt i frågan
ännu. Vi tycker dock att tiden är mogen för att börja en diskussion inom
OMT gruppen. Inom ”Fysioterapeuterna” finns frågan om statlig kontrollerad specialistexamen också uppe på
agendan samt diskussionerna om de
olika specialistområdenas framtid.
Helt klart är att ett eventuellt namnbyte på sektionen inte sker över en
natt och att vi om vi vill byta namn
behöver föra den diskussionen tillsammans som grupp och med förbundsstyrelsen (FS) i Fysioterapeuterna.
Hur tycker du i namnfrågan? Debattera
och tyck till både i Manualen eller om
det är enklare för dig som ett litet inlägg på vår Facebooksida.

Ingela Lundholm
Ledamot OMT sektionens
styrelse/OMT lärare
ingela@omtsweden.se

OMT specialist – en sjukgymnast som jag
skickar besvärliga icke operationsbara fall till…
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Nya behandlingars uppgång och fall –
vetenskaplig grund eller är det enklare än så?
Vi hör vanligtvis Richard Frobell prata om knän och då framför allt korsbandsskador. På kongressen kom hans
intresse för filosofi och för hur saker
och ting fungerar inom vården fram.
Utifrån detta bjöd han på en intressant föreläsning utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

kan användas som hypotesgenererande
studier i kommande studier.
Hur studier når acceptans

R. Frobell diskuterar också hur och
varför vissa behandlingsmetoder etableras och accepteras i vården. Han presenterar en teori där fallrapporter som
ett flertal gånger presenteras av en aukEnligt R. Frobell håller ungefär 95 % av toritet till slut når en professionell acall forskning som presenteras en ganska ceptans och så småningom även en officiell acceptans. Fallrapporter med posilåg evidensnivå. Han ställer då frågan:
Richard Frobell, Docent och forsktiva resultat ger medial uppmärksam– ”Behöver det vara dåligt?” – ”Är stuningschef Lunds Universitet och
dier utan signifikanta resultat oviktiga?” het och har ett stort nyhetsvärde. Som
Skånevård Sund, Region Skåne
vårdpersonal har vi en önskan om att ge
R. Frobell besvarar frågorna med att
det är tolkningen av fynden som är vik- våra patienter bästa möjliga behandling, lingsmetoderna. Självklart finns det
vi vill visa att vi är uppdaterade och
tig. Alla studier är av värde, men av
också ekonomiska incitament bakom
kunniga och tar till oss de nya behandolika värde. Resultat med låg evidens
alla behandlingsmetoder, någon gör en
ekonomisk vinst och tjänar pengar på
dem. När en metod har nått officiell
acceptans är steget inte långt till att det
blir en standardprocedur/-behandling.
Det är egentligen först när behandlingsSkier´s Edge är ett unikt komplement i aktiv rehabilitering. Vi har vunnit
uppmärksamhet internationellt med inriktning på rehabilitering, stabilimetoden nått hit, efter flera år, som
sering och balansträning. Positiv träning av patienter med besvär inom
randomiserade och/eller kontrollerade
ländrygg, bäcken och nedre extremitet såsom korsbandsopererade samt
fotledsskador. Skier´s Edge kan användas i både tidig och sen behandstudier kan utföras. Resultatet av dessa
ling, unga som äldre, då motstånd kan varieras.
kan sedan leda till en professionell förkastelse eller en etablerad och evidensI Sverige används Skier´s Edge
aktivt av företag som Arena Fysio
baserad behandling.

Aktiv Rehabilitering

i Helsingborg AB samt Sport &
Rehabkliniken i Ängelholm AB för
aktiv rehabilitering.

Maskinen har två fotplattor monterade på en
aluminiumplatta som kan justeras i 8 olika
positioner. Likaså kan belastningsmotstånd
ändras i 11 postioner. Maskinen levereras
komplett med handstöd sk Assistant Coach,
stödhjul och två stavar.

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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Kritiskt tänkande

Enligt R. Frobell är cirka 11% av all
medicinsk behandling baserad på medicinsk vetenskap och alltså 89% baserad
på beprövad erfarenhet. Om vi med vår
behandling inte utsätter våra patienter
för några risker – behöver det då vara
vetenskapligt utvärderat? Detta var en
av frågorna som R. Frobell tycker det är
viktigt att vi funderar vidare på. Slutbudskap var - ”ta inte till er alla information, tänk själva och tänk kritiskt!”
Referat av: Nina Nilsson
nina@omtsweden.se
MANUALEN 3 | 2014
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Säker återgång till idrott
Hjärnskakningarna/skadorna (commotio) ökar i incidens inom kontaktidrotter som hockey och amerikansk
fotboll. På senare år har man inte
minst genom tragiska fall inom NHL
samt AFL satt fokus på seneffekterna
och riskerna med hjärnskakning. Idag
vet man inte var gränserna går för
att långvariga skador skall uppstå.
Det är viktigt att upptäcka och diagnosticera hjärnskakning då stor underdiagnostik finns.
Det saknas idag enkla och objektiva
metoder för att bedöma skadan. Rent
kliniskt kan man säga; misstänker man
hjärnskakning så är det hjärnskakning.
Traumat i sig kan vara såväl ett direkt
slag mot huvudet eller indirekt. Det
finns ingen relation mellan typen av
trauma och initiala symtom till svårighet av hjärnskakning. I framtiden hoppas man på biomarkörer där man med
ett blodprov kan avgöra att hjärnskakning/skada skett.

Hjärntrappan

För att säkert kunna återgå till idrott har
en så kallad hjärntrappa utvecklats. Den
finns framtaget för många olika typer av
idrotter. De olika stegen innebär:
Aldrig återgå till aktivitet samma dag.
Steg 1: Hjärnvila (kan vara upp till 14
dagar).
Steg 2: Lätt motion, promenad, aerob
träning (Borg 10-12).
Steg 3: Grenspecifikträning, lätt styrketräning (endast kroppen som
motstånd).
Steg 4: Träning utan kroppskontakt.
Steg 5: Full träning
Steg 6: Match
Steg 2-6 innebär succesivt stegrad belastning med kontroll på såväl puls som
ansträngningsgrad (för att stegra det
intrakraniella trycket gradvis). Introducera max en ny belastning per dag. Om
besvär av träning uppstår vilar man till
dess att symtomen klingat av- därefter
24 timmars vila innan man backar ett

Ylverton Tegner, leg.läkare, Professor i Hälsovetenskap med inriktning
mot idrottsmedicin, Luleå Tekniska
Universitet.

steg i trappan och fortsätter rehabiliteringen. Man kan efter hjärnvilan påbörja fysisk aktivitet trots att vissa besvär
kvarstår men de får inte förvärras av
träningen. Det är dock viktigt att undvika ny commotio. Man kan återgå till
spel när man är fullt återställd i ADL
samt under full träning samt medicinfri
(utom eventuella. antidepressiva).
80-85% är återställda inom någon
vecka. Uppstår svårigheter bör fortsatt
utredning genomföras med hänsyn
tagen till hjärna, nacke, syn, balans samt
neuropsykologiska funktioner.
Referat skrivet av: Ingela Lundholm,
ingela@omtsweden.se

Är symtomen kardiella eller muskuloskeletala?
Patienter som söker vård för bröstsmärta är vanligt både på vårdcentral och
akutmottagning. Det som dock är skillnaden är att av de som söker sig till vårdcentral har en femtedel hjärtorsakade
symtom och två femtedelar muskuloskeletala symtom. På en akutmottagning
råder det omvända. Då en del av hjärtpatienterna har symtom som ej är typiska för sin hjärtåkomma behöver vårdpersonal ständigt vara uppmärksamma
på att symtomen kan variera och det
omvända att muskuloskeletala besvär
MANUALEN 3 | 2014

kan förväxlas med besvär från hjärtat. I
Sverige dör cirka 44 000 personer om
året i hjärtkärlsjukdomar. Det är den
ledande dödsorsaken i världen. På menyn står sjukdomar som stroke, claudicatio, aorta-aneurysm dissektion, nefroskleros, impotens med mera. Stroke
drabbar 30 000 per år i Sverige, hjärtinfarkt drabbar 80 000. Vad är då anledningen till så höga siffror? Per Werner
belyser det faktum att val av livsstil och
att vi blir äldre och äldre. Riskfaktorerna
är många, framför allt de som vi kan

påverka. Det är inga nyheter för oss fysioterapeuter att rökning, fysisk inaktivitet, stress och övervikt kan leda till
hjärtkälsjukdom.
30 minuters måttlig fysisk aktivitet rekommenderas dagligen. Med måttlig
menas att puls och andning ska öka och
vid hög fysisk aktivitet ska puls och andning öka markant.
Diffa hjärta från muskel/skelett

Olika differentialdiagnoser till hjärtbesvär är; muskuloskeletala 20-45%,

u
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gastrooesofagala,
lunga-plura, kärlrelaterade, neurologiska, viscerala,
psykologiska. Bröstsmärtor som kommer från rörelse/stödjeroganen kan
vara; myalgi, tendinopathier, rizopathi (C7-8, Th1TOS, plexus), tendiniter i pectoralis,
serratus med flera, costosternala symtom, intercostalledsdysfunktion, myosit, segmentell smärta.
Så hur ska vi då kunna diffa hjärta från
muskuloskeletalt? Symtom vid akut
coronart syndrom (AKS)
• Ihållande central bröstsmärta mer än
15 minuter där nitroglycering och vila

ej gett lindring.
• Smärtstrålning till armar, hals och buk.
• Ofta kallsvettning, illamående, kräkning och ångest.
• För att göra det svårare kan symtomen
också vara nästan obefintliga.
För att säkerställa diagnos ska vårdpersonal ta en utförlig anamnes, EKG och
hjärtmarkörer CKMB, Troponin T.
På en akutavdelning ska hjärtinfarkt
eller kärlkramp behandlas inom 30 minuter och oklar bröstsmärta ska behandlas/ diagnosticeras inom 24 timmar.
Per Werner pekar på att kardiologen och
fysioterapeuten ska samarbeta vilket gör
att patienten känner tillit. Samarbete
gör det är enklare att få en korrekt diag-

Här ses Per Werner med OMT
sektionens Eva Hammarlund.

nostik. Om behandlingsresultat uteblir
måste vi ifrågasätta.
Referat av: Lina Wallensten
lina@omtsweden.se

Adjacent disc disease: facts or fiction?
Diskdegeneration är en möjlig orsak till
kronisk ländryggssmärta. Samband gällande den möjliga utvecklingen av segmentell degeneration i närliggande segment efter en spinal fusion existerar.
Förändringar i närliggande segment
manifesterar cirka fem till tio år efter
operation. Förekomsten av närliggande
segments degeneration varierar mellan
5,2-100%. Det är vida debatterat om
disksjukdom i närliggande segment
(Adjacent disc disease - ASDD) är ett
resultat av ökad mekanisk stress på disken närmast området för den spinala fusionen eller om den är genetiskt driven.
Ingen ökad belastning i
intilliggande segment

Experimentstudier har visat att biomekanisk stress i spinala segment kan vara
förändrad efter spinal fusion. Vissa studier indikerar att närliggande segment
kan bli mer mobila efter spinal fusion,
emellertid, relevansen hos kadaverstudier är ifrågasatt. Två möjliga biomekaniska faktorer kan kanske förklara ökad
stress på närliggande segment; ökad
stress och ökad mobilitet i närliggande
8

segment. Leivseths syfte på denna föreläsning var att försöka utforska om teorierna ovan kan bevisas genom att redogöra för långtidsresultat från kliniska
studier. Resultat från nyare studier är
motsägelsefulla mot de ovan nämnda
faktorerna enligt Leivseth.
Patienter med långvarig kronisk ryggsmärta uppvisar nedsatt rörlighet. Efter
spinal fusion uppvisar patienterna bättre rörlighet. I icke opererade segment
ser man en ökad rörlighet men den rörligheten är nedsatt jämfört med normal
population. Man får alltså inte en patologisk ökad rörlighet i ASDD och då får
man inte en patologisk belastning enligt
Leivseth. Diskhöjden i närliggande segment påverkades inte på nio till tio år. I
en studie såg man en diskhöjdsreduktion på 0,4 millimeter på en tio års period i ASDD. I en studie på diskprotes
som ett alternativ till spinal fusion så
såg man nedsatt rörelse i det opererade
segmentet ett år efter protesoperation.
På dessa patienter fick man i vissa fall
göra en operation till en så kallad "dorsal release" på grund av så kallad

"kissing spine", där det protesopererade
segmentet tvingats in i extension.
Enligt Leivseth är det mest troligt en
degeneration som fortsätter oavhängigt
operation, en genetisk faktor. ASDD är
överrapporterat och man får inte instabilitet i närliggande segment och då får
man inte heller en ökad belastning på
segmentet. Slutsatsen enligt Leivseth
var således ”fiction”. En slutsats levererad på ett sätt som säkerligen var avsett
att skapa en livlig efterföljande frågestund vilket infriades.
Referat skrivet av Kalle Norden
kalle@omtsweden.se

Bild Gunnar Leivseth, Trondheim,
Norge Prof., MD, Phd.
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Ni har väl inte
missat Levnadsvanorprojektet?

Diagnostiskt ultraljud
för muskuloskeletalt bruk

flex Focus 400 exp.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
fastställdes 2011. I dessa ger Socialstyrelsen rekommendationer om metoder att förebygga sjukdom genom att stödja
människors förändring av sina levnadsvanor vid otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk av alkohol och
ohälsosamma matvanor. (www.socialstyrelsen.se)
Enligt det vetenskapliga underlaget har individanpassade professionella samtal om levnadsvanor god effekt och är kostnadseffektiva. Fysioterapeuterna bidrar till implementeringen av riktlinjerna med fokus på olika aktiviteter riktade mot
fysioterapeutkåren och genom att främja samarbete med andra professioner, till exempel läkare, sjuksköterskor och dietister som också är med i projektet. Förbundet har bland annat tagit fram broschyrer med information om levnadsvanor
för patienten att läsa. Dessa finns att beställa hem gratis till
din klinik. Man kan även se broschyren i PDF-format på hemsidan.
Använd nedanstående adress för att läsa mer om projektet
och beställa hem gratis broschyrer och knappar till din klinik!
http://fysioterapeuterna.se/Professionsutveckling/Kompetensutveckling/Levnadsvanor/

flex Focus 400 exp.

för Dig som ställer krav på bildkvalitet!
D Lättarbetad och ergonomisk
D Suverän bildkvalitet
D Stor bildskärm
D Slutet tangentbord
D Färg-, power och pulsad doppler är standard
D Enkel bildöverföring
D Enkel att rengöra
D Batteridrift
D Mycket låg ljudnivå
D Unika högfrekventa givare

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

Ring Din regionsansvarige säljare:
Region syd
Region väst
Region mitt
Region norr

0431-43 05 40
031-797 76 10
08-744 02 51
08-40 809 560

MA0127-A

Jörgen Nööjd
Erik Fagerström
Magnus Gauffin
Mikael Nilsson

info@se.bkmed.com - analogicultrasound.com
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Nya specialistordningen
Från och med 2015 kommer nya specialistordningen att träda i kraft. Det var
redan 2008 som kongressen gav förbundet i uppdrag att revidera specialistordningen. Efter att kongressen då röstat ner förslag om ny områdesindelning
och krav på masternivå kvarstod uppdraget att revidera målen. Arbetet har
därefter processats i förbundets sektioner i olika omgångar och förbundsstyrelsen (FS) kunde till sist anta den nya
ordningen i januari 2014. Den nya ordningen gäller bara för dem som från
och med 2015 påbörjar sin specialistutbildning eller då ansöker om specialist
med dispens från handledning. De som
har en godkänd studieplan sedan tidigare och/eller som har en pågående
ansökan om specialist eller specialist
med dispens, men som har kompletteringar att göra, kommer också fortsättningsvis att granskas utifrån den ”gam-

la” ordningen (giltig t.o.m. 2014). Det
betyder att den gamla och den nya specialistordningen kommer att tillämpas
parallellt under en tid framöver. I korthet handlar förändringarna om att målen skrivits om och gjorts tydligare.
Terminologin mellan olika områden
har setts över och målen är uttryckta
som kompetenser för att följa dagens
utbildningssystem och Bolognaöverenskommelsen. Kompetensmål eller
läranderesultatet som det står i specialistordningen uttrycker vad man kan
göra i en specifik kontext. Till exempel
målet att ”använda specifika och generella tester för att diagnosticera funktionsnedsättningar i neuromuskuloleskeletala systemet” säger mer än tre dagars kurs i OMT. Tanken med det är att
underlätta jämförelser. Vad gäller specialistområdet OMT så har den i högre
grad anpassats efter den internationella

utbildningsplanen framtagen av IFOMPT (en sektion under WCPT). Det har
inneburit att kravet för att bli specialist
i OMT också innebär examen i OMT.
Examen från annat land, eller examen
från Luleå tekniska universitet eller
från sektionens stegutbildning är alla
giltiga. De som väljer bort full examen
eller som har valt att mixa sin kompetensprofil från OMT, OMI och/eller
MDT rekommenderas att istället söka
specialistkompetens inom ortopedi.
Mer information hittar du på förbundets hemsida http://www.fysioterapeuterna.se/Professionsutveckling/Specialistordning/
Har du frågor om specialistordningen
maila specialist@fysioterapeuterna.se

Forum för medlemmar
Jag heter Lina Wallensten och är redaktör för Manualen. Som ni läste i Ingela
Lundholms debattartikel vill vi i OMT
sektionen att våra medlemmar ska ha
inflytande över beslut som nu med ett
eventuellt namnbyte därför vill vi ha ett
forum här i tidningen där Ni som medlemmar kan diskutera kursutbud,
forskning eller vad ni känner för. Kanske ni har hört talas om någon kurs
som vi i sektionen inte har hört om
eller kanske Ni bara vill dela med er av
erfarenheter och kunskap.
Materialet skickar Ni till:
manualen@omtsweden.se så publiceras detta i nästkommande tidning under
”forum för medlemmar”
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Tillbaka i verkligheten efter
en lång och het sommar
”Tillbaka i verkligheten efter en lång
och het sommar” är kanske ett påstående som gäller de flesta av oss efter
just denna sommar. Så härligt det
har varit med sol och värme!

lagt har vi nu åtta personer med diploma examen i Sverige. Innan man kan ta
diploma examen så måste man gå alla
kurser och ta en grundläggande examen
i MDT. En nyhet inom vår kursverksamhet är att man nu inte behöver ta
Men en del av oss jobbade under somkurs A till D i bokstavsordning. Man
maren, från Fysioterapeuterna åkte ett
måste börja med A och sluta med D,
gäng till Almedalen för att sprida infor- men man kan själv bestämma ordningmation om fysioterapi under politikeren på B och C-kurserna. Man kan också
veckan. MDT-sektionen var represente- gå kurserna med valfri tid mellan dem,
rad av tre personer. De delar med sig av det vill säga vi har tagit bort det tidigare
sina funderingar från Almedalsvecka
kravet på en viss tid mellan kurserna.
här i Manualen. Mera sommararbete:
Innehållet i kurserna är delvis förändFlera sektioner samarbetade runt en
rat. A är fortfarande en ländryggskurs
monter för att presentera fysioterapeu- och B är en nackkurs. Förändringen
ter under Ortopediveckan i Helsingborg ligger i C och D kurserna där numera
26 -28 augusti. Från Manualen var både extremiteter ingår, se mer på vår hemsida www.mckenzie.se.
OK-sektionen, OMT och MDT representerade.
Många kongresser 2015
Diploma och kursverksamheten

Vi har glädjen att meddela att vi sedan
juni 2014 har ytterligare två personer
som har lyckats med bedriften att ta
högre examen, också kallad diploma i
MDT, Angelica Gunnarsson och Henrik
Moström. Grattis till er båda! Samman-

Inom MDT-sektionen håller vi som
bäst på att planera inför 2015 års kongress. Den går av stapeln i Västerås 1718 april, temat för kongressen är patienter med nackbesvär. Så boka redan
nu in detta i din kalender! Fler spännande saker händer under 2015, den

Gunilla Limbäck Svensson
Ordförande i sektionen för MDT
och i Svenska McKenzieinstitutet
Specialistsjukgymnast i ortopedi,
examen i MDT, Med. Dr.

13:e Internationella MDT kongressen
kommer till Norden, närmare bestämt
till Köpenhamn 4-6 september. Lite
senare är det dags för Fysioterapi 2015,
21-23 oktober i Stockholm. Men dessförinnan så är det WCPT-kongress i
Singapore 1-4 maj, då alla världens fysioterapeuter samlas. Om man vill åka på
kongress 2015 så finns det mycket att
välja emellan. Vi tycker att Du ska börja i Västerås 17-18 april!

MDT-sektionen i Almedalen
Under månadsskiftet juni-juli i år
besökte Fysioterapeuterna Almedalen
och MDT-sektionen bidrog med tre
deltagare, Claes-Göran Erlandssson,
Eva Ekesbo och Anders Bergström.
Förbundet hade ordnat tre egna seminarier och vår uppgift var bland annat
att gå runt i Visby och bjuda in folk till
dessa. Det blev många intressanta samtal med både deltagare och politiker,
MANUALEN 3 | 2014

bland annat flera ministrar, om det första seminariets tema ”Sitta är det nya
röka” -en rubrik som ansågs vara en av
de mest lockande under Almedalsveckan, vilket märktes på den fullsatta salen. Seminarium nummer två handlade
om hur Fysioterapeuter kan ges en
större och tydligare roll inom Primärvården där Brahemodellen presenterades. Det sista seminariet var en debatt
om artros och hur vi kan få ut kunska-

pen om fysioterapeuternas roll vid behandling av artros både inom vården
och i samhället i stort.
Idrott i skolan

Vi besökte flera andra seminarier och
debatter inom vården men också inom
till exempel skolan där vi förde fram en
annan av våra hjärtefrågor: ökad fysisk
aktivitet i skolan och framför allt att få
in rörelseglädje i ämnet Idrott och Häl- u
11
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IT minister Anna-Karin Hatt debatterar IT i skolan.

sa. Vårt förslag att man borde ändra
betygssystemet för ämnet så att rörelsedelen av undervisningen inte betygsattes men att det skulle krävas närvaro
och deltagande för att få godkänt möttes av blandade reaktioner från skolvärlden. Vi ville med förslaget betona vikten av att barn rör sig och finner glädje i
det snarare än att bedömas för hur de
rör sig. Vi förde fram både folkhälsoargument men också att till exempel Bunkefloprojektet visat att man faktiskt har
lättare att lära in teoretiska ämnen om
man rör på sig dagligen. Extra roligt var
det att diskutera dessa frågor då flera
partier, samma dag som vi framförde
våra argument om skolidrotten, kom
med löften om ökad fysisk aktivitet i
skolan. Kändes som att tiden äntligen
var mogen för denna fråga som vi ju
bland fysioterapeuter diskuterat länge
men som nu även nått beslutsfattare.
Återstår att se vad som händer med
frågan efter valet…?
Ergonomi i skolan

Även frågan om vikten av bättre ergonomi i skolan med den ökande digitali12

Mycket sägs i Visby under Almedalsveckan: Här en demonstration för livet som
växer – barnvagnarna är fulla av grönskande gräs”.

seringen förde vi fram – en fråga som
verkligen var en icke-fråga i skolvärlden.
Undrar hur många diskbråck i nacken
som måste till innan denna fråga kommer upp på dagordningen? En studie
om förekomst av nack- och huvudvärk
hos unga skulle kanske bidra till att aktualisera frågan? Någon som känner sig
manad?

Det kändes mycket bra och naturligt att
som Fysioterapeut föra fram och debattera viktiga frågor om folkhälsa, förebyggande hälsovård och om fysioterapeuternas roll i vårdkedjan till både
allmänhet, politiker och tjänstemän
under Almedalsveckan.
Anders Bergström och Eva Ekesbo,
eva@ekesbo.se
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Rykande färsk forskning
På C och D kurserna ingår numera
två dagars extremiteter på vardera
kursen. Nedre extremitet på C och
övre extremitet på D-kursen. Vi ser en
spännande utveckling med mera
forskning med MDT fokus på extremiteter. Arenan för mera studier är öppen och här finns mycket spännande
att göra för oss alla. Fallstudier är en
bra början. I detta nummer sammanfattar vi ett par av den studier som
gjorts det sista året.
Rosedale R et al Efficacy of exercise intervention as determined by the McKenzie
System of Mechanical Diagnosis and
Therapy for knee osteoarthritis: a randomized controlled trial.J Orthop Sports
Phys Ther. 2014 Mar;44(3):173-81
180 patienter som sökt vård för smärta
sekundärt till knäartros randomiserades till en studie där en grupp kvarstod
på väntelista och övriga undersöktes
för förekomst av derangement i knät
och val av riktningspreferens. De patienter som hade en riktningspreferens
fick MDT-övningar i den reducerande
riktningen medan de patienter som inte
visade riktningspreferens fick sedvanlig
artrosträning. Båda grupperna fick två
till tre besök under två veckor.
40 % av patienterna hade derangement
enligt de definitioner man satt upp vilket är mycket nära den frekvens på

43% som gäller för knäpatienter generellt. (May 2012).Båda träningsgrupperna hade bättre resultat än väntelistegruppen. Bäst resultat hade gruppen
med riktningsspecifik träning. Både vad
det gäller smärta och funktion.
Första RCT studien. Visar tydligt att
det är intressant att söka riktningspreferens även för den äldre befolkningsgruppen.
Lynch G, May S. Directional preference
at the knee: a case report using mechanical diagnosis and therapy. J Man Manip
Ther 2013;21:60-66.
Ortopediska tester för att diagnosticera
meniskskada har visat tveksam interbedömar reliabilitet och osäker validitet.
Följande fallstudie visar tydligt att upprepade rörelser i knät snabbt kan förändra utfallet av positiva menisktest
och återställa full funktion Patienten är
en 18 årig elitsimmare som under ett
pass med bensparksträning utvecklade
en lateral knäsmärta. Besökte sin husläkare som hittade positiva menisktest
och ordinerad ibuprofen och sjukgymnastik. Patienten fick behandling med
sjukgymnastik bestående av styrketräning och hamstringstöjning. Två månaders träning och behandling enligt detta
gav ingen förändring i symptomen och
hon remitterades till en MDT klinik
där hon berättade att smärtan försäm-

rades av att gå nerför i trappa och
backe, bensparksträning och utfallssteg. Ingen svullnad i knät. Hon blev
bättre av att undvika provocerande
faktorer och hade på grund av det avbrutit sin simträning samt ett extraarbete där hon stod mycket. Vid undersökningstillfället hade hon en smärta
på lateralsidan av knät. Smärtan provoceras av belastad flexion vid cirka två
tredjedelar av rörelseomfånget. Hade
nedsatt passiv och aktiv extension med
cirka tio grader och positivt McMurrays test. Motståndstest smärtande i
både flexion och extension. Patienten
fick ont vid frisimsspark och hon blev
sämre ju längre dagen gick. Patienten
testades med upprepade rörelser enligt
gängse MDT-metod. Eftersom rörelseinskränkningen var störst i flexion inleddes testen med upprepad flexion tio
repetitioner. Det ger en försämrad
förmåga till belastad knäböjning som
man valde som utgångstest. Då byttes
testriktning till repeterad aktiv i extension i sittande. Det producerade smärta vid varje upprepning men ingen
kvarstående förändring efteråt. Man
valde då att fortsätta med upprepad
passiv extension i ryggliggande vilket
initialt ökade smärtan men med upprepning fick man en successiv minskande smärta. I belastad position återkom smärtan igen. Den preliminära
u

Smärta och function
enligt KOOS(100 är
besvärsfritt) visar
tydlig förbättring vid
derangement.
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diagnosen blir derangement med en
sannolik riktningspreferens i extension.
Patienten får då hemövningar i form av
extension i sittande med hälen på golvet och hon ger ett övertryck proximalt
om patella. Hon fick försöka undvika
att hålla knät flekterat i sittande men
fick fortsätta simträna. Övningen upprepas tio repetitioner fyra gånger per
dag. Vid återbesök fyra dagar senare är
hon 30 % bättre. Fysioterapeuten beslutar då att inte göra några förändringar. Tre dagar senare har endast marginell ytterligare förändring inträffat varför kraften progredieras till stående
med fortsatt övertryck i extensionen
men nu med mera viktbelastning på
knät. Två dagar senare är smärtan mer
än 95 % bättre och intensiteten av
smärtan nere på ett på VAS. McMurray
är nu negativt. Patienten uppmanades
då att fortsätta med övningarna fram
till full smärtfrihet. Vid uppföljning 14
månader senare är hon fortsatt smärtfri
och har kunnat fortsätta sin simkarriär
på den tidigare höga nivån. I diskussionen diskuterar författaren att vi inte
kan säkerställa patoanatomisk diagnos
men med hjälp av en riktningspreferens
normaliserades patientens smärta och
det test som brukar förknippas med
meniskskada var inte längre positivt.

Med MDT terminologi kallas denna
typ av föränderliga tillstånd för derangement och de är då inte beroende av att
en patoanatomisk diagnos har ställts.
Författaren hänvisar också till enkätstudier (May 2012) bland välutbildade
sjukgymnaster med Diploma i MDT
som i sin vardagliga verksamhet hittade
cirka 40% derangement i knälederna.
Fallstudie

Avslutningsvis i denna genomgång av
aktuella studier på extremiteter väljer
jag en fallstudie där vi kan se värdet av
test med upprepade rörelser för att säkerställa genesen till smärta i skuldran.
Menon A, May S. Shoulder pain:
Differential diagnosis with mechanical
diagnosis and therapy extremity assessment - A case report. Manual Therapy
2013:18;354-7.
Smärta i skuldran är den vanligaste
smärtlokalisationen i rörelseapparaten
efter ryggsmärta. Det finns en rad diagnostiska test för att identifiera diagnos i
skuldran. I de allra flesta studier är
dock reliabiliteten låg till måttlig (May)
Cervikal genes är en möjlig orsak till
skuldersmärta och differentiering är
viktig för att kunna ställa rätt diagnos
och erbjuda effektiv behandling. I föreliggande fallstudie beskrivs en 47 årig
man som arbetar som montör av ventilationsutrustning. Han har hög frekvens av arbete över axelhöjd. Patienten
har haft fyra månaders anamnes på intermittent skuldersmärta. Har nedsatt
rörlighet i flexion och abduktion där
abduktionen når 90 grader. Han klarar
inte av att lyfta tyngre vikter. Är inte
sjukskriven men undviker lyft och högt
armarbete. En MRT visade en totalruptur av subscapularis, tendinos i infraoch supraspinatus samt en SLAP skada
typ 2.
Undersökning

Extension i stående med patientens
eget övertryck.
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Pat hade full rörlighet men smärta från
90 grader i både flexion och abduktion.
Kontraktionssmärta i utåtrotation och
abduktion men full kraft. En undersökning med upprepade rörelser för skuld-

ran gjordes där man inledde med aktiv
abduktion då det var den mest smärtande rörelsen. Efter 10 repetitioner är
smärtan ökad. Upprepad flexion ger
ytterligare ökad smärta. Ingen rörelse
hittades som lindrade smärtan varför
man gick vidare till undersökning av
cervikalcolumna. Patienten satt med
kyfoserad hållning med huvudet protraherat. Hållningskorrektion med ökad
lordos och positionering i retraktion
eliminerar den konstanta smärtan i
skuldran som uppstod efter skuldertesterna. Aktiv abduktion av skuldran var
50 grader innan smärta, före test med
upprepade rörelser genomfördes.
Upprepad protraktion producerade
den konstanta skuldersmärtan igen och
den kvarstod efter avslutat test. Test
med upprepad retraktion eliminerar
den ökade skuldersmärtan. Efter ytterligare omgång med retraktion blir abduktionen full och smärtfri. Vid återbesök dagen därpå kommer smärtan
från 120 graders abduktion men nu
med en lägre intensitet än tidigare.
Kraften i nackrörelserna ökade med
hjälp av att lägga till retraktion-extension. Vid återbesök hos en annan sjukgymnast är patienten efter det smärtfri,
har full rörelse och kan lyfta över axelhöjd igen. Vid test av arbete över axelhöjd med huvudet i statisk protraktion
återkommer viss smärta vid full abduktion men den elimineras direkt av arbete i retraherad position. Telefonuppföljning gjordes efter en månad och ett
år och i båda dessa tillfällen var patienten fortsatt smärtfri.
Diskussion

Intressant nog visas de relativt omfattande patologiska fynden inte vara relevanta för patientens symptom.
Ledtrådar till den cervikala diagnosen
kunde anas redan under anamensen då
patienten blev sämre ju längre dagen
gick och hade mycket smärta när han
satt i soffa och såg på TV på kvällen.
Referat av: Lars Degerfeldt
lars.degerfeldt@gmail.com
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KURSKALENDARIE
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi inom Fysioterapeuterna
inom legitimerade Fysioterapeuters riksförbund

EVENEMANG/KONGRESSER
OMT/IM kongress
20-21 mars 2015

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)
Fördjupningskurs övre extremitet
16-17 sept 2014
Introduktionskurs
14-15 okt 2014
Fördjupningskurs nedre extremitet
11-12 nov 2014
Fördjupningskurs övre extremitet
9-10 dec 2014
Repetitionskurs och examen
23-24 jan 2015

Täby

KURSER/UTBILDNING
OMT-UTBILDNING
R1/R2 Övre
1-3 okt, 6-7 nov 2014
OMT 1 Övre (E2, R1/R2)
16-18 mars,13-14 april, 27-28 april 2015
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2)
29-31 okt, 13-14 nov, 3-5 dec 2014
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2)
28-30 jan,12-13 feb, 5-6 mars 2015
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2)
13-15 feb, 17-18 april, 22-23 maj 2015
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2)
11-13 mars, 16-17 april, 7-8maj 2015
OMT steg 3
jan 2015-maj 2016
(E= Extremiteter, R=Columna, 1=Undersökning, 2=Behandling)
Info samt anmälan av ovan OMT-kurser till aktuell
lärare, se www.OMTsweden.se!

Lund
Västerås
Västerås
Västerås
Umeå
Lund
Göteborg

Klinisk Neurodynamik (info och anmälan till ragnar@hfc.se)
Klinisk Neurodynamik- Övre kroppshalvan
23-24 nov 2014
Klinisk Neurodynamik- Nedre kroppshalvan
30 nov- 1 dec 2014

Ultraljudskurser
Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)
Hands-on C repetition och examen
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitetet
Hands-on B 2 fördjupningskurs övre extremiteter

xa

var höste

Stockholm
Stockholm
Helsingborg
Oskarshamn
Oskarshamn
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg

Fördjupa dina kunskaper
14
Utvecklas
20
n
Få nytändning
B- kurs

Stockholm 26-29 november

C-kurs

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!

Jönköping 21-24 oktober

D-kurs

k
er

A

rs är att vä
gå ku

Stockholm
Stockholm
Stockholm

.

tt

18-19 sept 2014
2-3 okt 2014
23-24 okt 2014

Stockholm Haninge
Stockholm Haninge

Kinetic Control(www.getmovement.se för info och anmälan)
Concepts
25 sep 2014
Axel
26-27 sep 2014
Lumbal
15-17 okt 2014
Concepts
26 nov 2014
Nacke
27-28 nov 2014
Concepts
3 dec 2014
Höft
4-5 dec 2014
SI-led
5-7 feb 2015
Nedre extremitet
16-17 april 2015
Mark Comerford Masterclass
23-24 okt 2015
The Performance Matrix( kontakta clare@getmovement.se för kurser)

ÖVRIGA KURSER

Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping

Jönköping 4-7 november

Pla
ts

Kurser våren 2015
A-kurs

Lumbalryggen
Stockholm
Göteborg
Stockholm

21-24 januari
4-7 mars
6-9 maj

B-kurs

Examen
Stockholm

Cervikal- och Thorakalryggen
Ystad
21-24 januari
Stockholm

Avancerad problemlösning,
manuella tekniker,
övre extremitet
Stockholm
8-11 april

25-28 mars

Senskadekurs
Stockholm

23 maj

7 mars

C-kurs
Examen i MDT kan vara en
del av din specialistkompetens

MANUALEN 3 | 2014

Problemlösning, workshops,
nedre extremitet
Stockholm
11-14 mars

D-kurs

Mer information om kurserna

www.mckenzie.se
15

Anti-Gravity Löpband
Medema introducerar AlterG®, ett unikt och mångsidigt arbetsredskap för rehabilitering och träning.
Med hjälp av gradvis och exakt reducering av gravitationens påverkan, med upp till 80%, kan patienter och
idrottsmän påbörja en tidig rehabilitering och genomföra smärtfri träning stående, gående eller löpande.

Kontakta oss idag om AlterG
och andra spännande nyheter
i vårt stora sortiment!

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

Medema Physio AB

Box 1169, 171 23 Solna

08-404 12 00

info@medema.se

