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Här måste vi ha en rubrik.............................
1978 var jag nyutbildad sjukgymnast i
Lund, och tog mina första stapplande
steg i yrket. Jag hade turen att både ha
en bra chef, som kunde vägleda mig,
och dessutom flera fantastiska kollegor,
som coachade mig in i yrket, något som
jag kan önska att alla skulle få. Jag hamnade på Avdelning för fysikalisk medicin på Lunds Lasarett, vilket också betydde att jag snabbt blev introducerad i
dåtidens ortopedisk manuell terapi.
Ung, nyutbildad och nyfiken var det fint
att höra kollega Rose Zätterströms glada norska stämma, när hon behandlade
patienter: ”Stefan, du måste komma och
se och känna”. Rose var fantastiskt uppmuntrande, och jag lärde mig snart genom daglig övning och god handledning
mer om både träning och manuell behandling. Mitt första vikariat var för
Birgitta Jonsson, också hon en av de
etablerade lärarna inom ortopedisk
medicin. Birgitta var mycket noggrann,
och följde också upp mina behandlingsinsatser noga, med de patienter där
hon hade påbörjat behandlingen. Jag
blev uppmuntrad och och gick min
första ryggutbildning ett år efter grundutbildningen.
Jag lärde mig vikten av såväl noggrann
diagnosticering, som behandling och
uppföljning och fick så småningom yrket ”i mina händer” och fick en bra start
i arbetslivet, som ingav mig både tillförsikt och framtidstro. Med tiden lärde
jag mig också, att det ibland kan vara
minst lika svårt att hålla händerna på
ryggen, att veta när och hur det gäller
att vara hands on och när det är hands
off som gäller. Det är kunskaper som jag
sedan haft med mig i de olika uppdrag
jag har haft också som ledare, både som

chef i den direkta verksamheten och på
övergripande ledaruppdrag.
Pia Sundhage har uttryckt det så klokt:
”Vi är varandras miljö och vi gör varandra bra! ”Det gäller ju också Fysioterapeuterna som organisation. Vår profession består av många mycket engagerade och skickliga fysioterapeuter och
sjukgymnaster. Vi har också många sektioner och distrikt. Det ställer krav på
att vi ”gör varandra bra” och samverkar
så långt som det är möjligt. En framgångsfaktor är att ständigt inta patientens och medborgarens perspektiv.
I min dröm om framtidens hälso- och
sjukvård används rätt kompetens på
rätt ställe. Patienters och närståendes
egenresurser och kraft används fullt ut,
liksom ALLA professioners kompetens.
Fysioterapeuternas vision “Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar
hälsa och välfärd” har i min framtidsdröm blivit verklighet. Fysisk aktivitet
och träning utgör i framtiden en självklar mänsklig rättighet, i alla delar av
livet och oavsett hälsotillstånd eller ev.
funktionshinder.
Fysioterapeuter är i framtiden självklar
första instans om det är besvär från
muskler, leder etcetra. Smärta och besvär från rörelseorganen är redan
idag den näst vanligaste orsaken till
längre sjukskrivning. Minst vart tionde
besök inom primärvården handlar om
sådana besvär. Dessa personer får sällan
omedelbar och adekvat hjälp, trots att

det skulle både förbättra kvaliteten och
kunna spara stora resurser inom hälsooch sjukvården, i samhället och för den
enskilde. De flesta personer med exempelvis ländryggssmärta skulle kunna få
god hälsovård med tidigt insatt behandling av en välutbildad fysioterapeut.
I min framtidsdröm för primärvården
hänvisas alla personer med problem i
rörelseorganen direkt till en fysioterapeut, ett arbetssätt som frigör resurser.
Patientflöden blir smidigare och behandlingsperioden för patienterna blir
kortare. Rätt kompetens på rätt ställe!

LEDAREN | Stefan Jutterdal

Manualen är en medlemstidning som ges ut med fyra nummer per år. Från och med 2013 ges Manualen ut i
samarbete med sektionerna för Mekanisk Diagnostik och Terapi/ MDT och Ortopedisk kirurgisk rehabilitering/ OK.
Manualen ges ut till samtliga medlemmar i dessa tre sektioner. Sektionerna arbetar och forskar kring undersökning, behandling och förebyggande av smärtor i leder, muskler och nerver i nacke, rygg och extremiteter.
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XIII Back Pain Forum Campo
Dos Jordao 30/9-4/10 2014
Efter resa via Amsterdam och Paris
som tog nästan ett dygn på grund av
Air France-strejk så landade jag morgonen den 29 september i Sao Paulo,
Brasilien. Jag åkte vidare med buss
till Campo Dos Jordao som ligger två
timmar in i landet på 1600 meters
höjd. Lagom varm och härligt att
vara där – väldigt konstigt som en
alpby fast i Brasilien.
Familjär konferens

Detta var Back Pain forum nummer 13.
Det hålls var 18:e månad, var annat år i
Europa och var annat år ute i vida världen. Det är en liten konferens där alla
känner varandra mer eller mindre. Denna gång var det cirka 130 personer. Det
var andra gången jag var med. För mig
som har refererat till många studier och
forskare i min avhandling och under de
år jag har intresserat mig för ämnet
ländryggsmärta så var det häftigt att
första kvällen sitta och äta middag tillsammans med personer som Rick
Deyo, Nadine Foster, Glenn Pransky,
Dr Bronsfort, Ferreiras, Maurits van
Tulder med flera. Från Sverige var vi
några från Karolinska Institutet och
Institutet för Miljömedicin och några
från Linköpings Universitet bland annat Birgitta Öberg och Paul Enthoven.
Första dagen arrangerades ett seminarium och workshop för de som skriver
eller är intresserade av Cochrane rapporter. Eftersom jag är på gång att skriva en sådan var det mycket intressant
att lyssna. Bland annat så publiceras
snart en Cochrane rapport om effekten
av “Motor Control Exercises för Low
Back Pain”. Håll utkik efter den!

Eva Rasmussen Barr.

sjukdomar i hela världen vilka orsakar
mest besvär. Det är något som är viktigt
att fundera över och man kan undra
varför det inte är lättare att få medel till
forskning. Att få tillräckligt med medel
för att beforska området verkar vara
lika svårt över allt.
”Bygga modeller”

Dag två inleddes av Professor Paul
Hodges - Are we simplifying low-back
pain? Han menade att å ena sidan så
anses det viktigt att behandling av
ryggsmärta är individualiserad för den
specifika patienten, å andra sidan så
uppmanas personen med ryggsmärta
att återgå i normal aktivitet och rörelse,
det vill säga en mer generell aktivitet.

Studier visar än så länge ingen större
skillnad på behandlingseffekter för vare
sig den mer specifika behandlingen än
den mer generella behandlingen. Han
pekade på att det är många olika faktorer som påverkar utvecklande av ryggsmärta och i tillägg till alla dessa olika
faktorer som är fysiologiska, psykologiska och psyko-sociala så finns det
många individuella variationer. Han
menade också som tidigare sagts att om
man skulle försöka subgruppera ryggsmärta så skulle det finnas enormt
många olika subgrupper. Hans förslag
till ytterligare forskning kring ryggsmärta var att undersöka hur viss behandling
eller träning fungerar för specifika
grupper där vi faktiskt tror att den specifika behandlingen har nytta. Han föreslog vidare att om man studerar en
grupp i taget så kan man så småningom
bygga ”modeller” för att kunna subklassificera patienter till en adekvat behandling. Frågan är om vi ska anpassa behandlingen eller om vi ska ha en mer
allmän syn på behandling av ryggsmärta
med träning och återgång i aktivitet.
u

Ländryggsmärta – nummer ett

Ländryggsmärta har av WHO och studien om Global Burden of Health bedömts vara nummer ett av totalt 291
MANUALEN 4 | 2014
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Överkomplicerar vi ryggsmärta?

Professor Chris Maher från George
Institute for Global Health, Sydney tog
vid och undrade – “Are we over-complicating back pain? Han fokuserade på
problemet som finns både vad gäller
forskning och klinik som kommer sig
av att vi tenderar till att överkomplicera
ryggsmärta. Han menade att det finns
en motvillighet till att bara göra det
enkla för patienten. Han tog exempelvis upp den ökande trenden i USA där
antalet patienter som undersöks med
bilddiagnostik ökar trots att vi vet att
det inte tillför något för tillfrisknandet.
Samma sak gäller både antalet injektioner för ryggsmärta och antalet operationer av personer med ryggsmärta
världen över. Antalet behandlingar av
ryggsmärta ökar och ändå så blir antalet
personer med ryggsmärta fler i stället
för färre. Det verkar finnas en övertygelse att mer är bättre och en fascination över komplexa behandlingar.
Mycket forskning pågår på samma typ

av behandling fast i olika forskargrupper och på små grupper av patienter. Vi
borde istället lagra vår data och erfarenhet kring behandling av ryggpatienter i
register och samarbeta kring viktiga
forskningsprojekt. På det sättet skulle
vi bättre kunna översätta kunskap av
forskning till klinik och riktlinjer för
behandling.
Workshop och nätverka

För övrigt var det många bra föredrag
och många bra diskussioner, men kanske inte så mycket nytt. Det var ändå
ett tillfälle att möta och nätverka med
forskare och kliniker från hela världen.
Själv deltog jag i en workshop för att ta
fram ett testbatteri med funktionella
tester för personer med ländryggssmärta – fortsättning följer! Jag presenterade också en av mina postdoc studier
utförda vid Institutet för miljömedicin
(IMM) vid KI: Are job strain and sleep
disturbances prognostic factors for
neck/shoulder/arm pain? A cohort

study of a general population of working age in Sweden? (Rasmussen-Barr
E, Grooten WJA, Hallqvist J, et al. BMJ
Open 2014;4:e005103. doi:10.1136/
bmjopen-2014-005103) Det verkar finnas en sådant samband– dessutom verkar sömnproblem mediera sambandet.
Jag undersöker just nu detta samband
även för personer med ryggsmärta.
Bild Campo dos jordao
Efter fyra fantastiska dagar så styrde jag
kosan till St Louis för kurs i Movement
System Impairment (MSI) med Shirley
Sahrmann. Där mötte jag upp Björn
Aasa och flera andra svenskar, men det
är en annan historia.
Eva Rasmussen Barr, Med dr, leg. Sjukgymnast, Rehabtjänst, Stockholm och
Sektionen för Fysioterapi och Institutet
för Miljömedicin Karolinska Institutet
Eva.Rasmussen.Barr@ki.se

OMT-sektionen inbjuder till kursdagar:

Deborah Falla, Martin B. Josefsen
Master Course (Del 1)

”Cervicogenic Headache and Dizziness”
29-31 Januari 2015
Lärare: Deborah Falla, Martin B. Josefsen.
Plats: Haninge Fysiocenter
Kostnad: 6400 kr(exkl moms) för medlem i OMT-sektionen.
7000 kr(exkl moms) för icke medlem.
Kursmaterial, fika för- och eftermiddag samt lunch ingår.
Antal platser: Endast 20 platser/kurs.
www.cervicogenic.dk
Välkommen med din anmälan!
OMT-sektionen!
Anmälan och mer information: kalle@omtsweden.se www.omtsweden.se
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I detta numret kan du läsa referat skrivna av samtliga dessa sektioner.

Resultaten av lumbal nervrotsblockad - en jämförelse av magnetkamerafynd och kliniska fynd
Harald Ekedahls, Fysioterapeut, doktorand IKVL Lunds universitet, föredrag vid Ortopediveckan i Helsingborg augusti 2014.

effekt av nervrotsblockaden har vi dålig
kunskap i. Upp till 50 % av de som blir
behandlade har ingen eller mycket begränsad effekt. Därför finns det stort
intresse i att se vilka som har bäst effekt
av en nervrotsblockad.

Pseudoradikulära och
radikulära symtom

Ländryggsbesvär är vanliga som vi alla
vet. Majoriteten av alla människor får
ländryggsbesvär någon gång under sitt
liv och i hälften av dessa fall har personen även utstrålande symtom. Detta
betyder inte att man har nervrotspåverkan utan i många fall har smärtan sitt
ursprung från andra strukturer i ländryggen. Dessa strukturer är yttre delen
av anulus fibrosus, facettleden, SI-leden
och möjligen också kotkroppen. Utstrålande symtom från strukturer som
inte är nervstrukturer brukar benämnas pseudoradikulära symtom.
Hur skiljer man då pseudoradikulära
symtom från radikulära symtom? Enligt föreläsaren görs detta med kliniska
test och sedan bekräftas dessa fynd vid
behov av en magnetkameraundersökning (MR). Detta var orsaken till att
man i studien gjorde en jämförelse mellan olika MR-fynd och kliniska fynd
som indikerar nervrotspåverkan.
För radikulära symtom finns det få behandlingar där man vetenskapligt kunnat bevisa att behandlingen har effekt.
Den mest uppenbara och mest invasiva
behandlingen är kirurgi. Innan kirurgi
är aktuell bör man prova andra behandlingsalternativ som har bevisad effekt.
Dessvärre finns det förutom farmakologisk behandling få behandlingsalternativ som bevisligen är effektiv mot radikulära smärtor. Det finns ingen eller
lite evidens för att fysioterapi skulle ha
en smärtlindrande effekt mot radikulära symtom. Däremot har man kunnat
MANUALEN 4 | 2014

Hitta sub-grupper

Harald Ekedahl

visa att nervrotsblockad är effektiv som
smärtlindring för dessa besvär.
Kraftig ökning av nervrotsblockader

Eftersom behandlingen har en bevisad
effekt har denna behandling ökat i popularitet både i USA och i Europa. Siffror från USA visar att användandet av
nervrotsblockad har ökat med 665 %
från 2000 till 2011. Siffror från Sverige
visar att även här är ökningen stor. I
Region Skåne med en miljon invånare
görs över 2000 blockader per år och
användandet lär öka ännu mer.
Hur behandlingen fungerar vet man
egentligen inte. Injektionen innehåller
både anestetikum och kortison vilket
ger smärtlindring och har en antiinflammatorisk effekt. Effekten är störst
inom en månad efter blockad för att
sedan successivt avta i effekt. Sannolikt
har man ingen kvarstående effekt efter
tre till fyra månader. De patienter som
har effekt längre tid än fyra månader,
har det sannolikt på grund av ett gynnsamt naturalförlopp. Trots att man
visat att behandlingen är en signifikant
och klinisk effekt på nervsmärtan så är
det långt ifrån alla patienter som blir
hjälpta. Vilka patienter som har bäst

Målsättningen med studien var därför
att hitta sub-grupper som skulle få större smärtlindring än resten av behandlingsgruppen. Uppföljning gjordes 3
veckor och ett år efter blockad. Stratifiering gjordes enligt följande:
MR-fynden:
1) Protrusion och extrusion
2) Ingen nervrotsinklämning, inklämning i recessen och inklämning i
foramen.
Kliniska fynden:
1) Utan neurologiska bortfall och med
bortfall
2) Negativ och positiv Slump test.
Hypoteser

Författarna hade före studien satt upp
följande hypoteser. Dessa var att de
med tecken på inflammation skulle ha
störst förbättring efter tre veckor och
att de med störst chans till ett positivt
naturalförlopp skulle visa de bästa resultaten efter ett år. Eftersom sannolikheten för kemiskt betingad nervrotssmärta är större vid extrusion än
protrusion var hypotesen att försökspersonerna med extrusion skulle svara
bättre på nervrotsblockaden än de med
enbart protrusion. Enligt samma princip skulle de försökspersoner utan mekaniskt inklämd nervrot sannolikt ha
mer inslag av kemiskt betingad nervrotssmärta och därför större chans till
förbättring tre veckor efter blockad.
Hypotesen var då att de med inkläm- u
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ning i recessen eller i foramen skulle
svara sämre på blockad. Försökspersoner med neurologiska bortfall förväntades att ha bäst nytta av behandling med
nervrotsblockad. Slutligen var hypotesen att de personer som hade positiv
Slump test hade tecken på inflammation och därför skulle nervrotsblockaden ge större smärtlindring för denna
grupp tre veckor efter blockad.
Författarna förväntade sig bäst långtidsresultat för dem med extrusion, då studier har visat att extrusion läker ut
bättre än protrusion. De med inga eller
låggradig inklämning förväntades förbättras mer än de med inklämning i
recessen och i foramen efter ett år. Försökspersoner med neurologiska bortfall
och de med positiv Slump test förväntades ha god nytta av nervrotsblockad
ett år efter första blockaden.
Inklusionskriterier

Alla patienter (n= 100) som fick nervrotsblockad på Ängelholms sjukhus
under ett drygt år inkluderades i studien förutsatt att de uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa kriterier var
symtomduration längre än tre månader,
ensidiga ryggrelaterade bensmärtor,
mer smärta i benet än i ryggen, MRfynd som korrelerade med symtomen
och MR-diagnoserna protrusion, extrusion eller foraminal stenos.
Utförande

Behandlingen utfördes på röntgenavdelningen och proceduren tog 15-30
minuter för varje blockad. Nervrotsblockaden bestod av Bupivacaine och
Methylprednisolone, med andra ord bedövningsvätska och kortison. Nålens
läge verifierades med hjälp av röntgen.
Blockaden ska inte läggas i nerven utan
runt nervroten.
Uppföljning efter tre veckor

Försökspersonerna undersöktes före
blockaden av en fysioterapeut (HE)
och samtidigt bedömdes bensmärtan
enligt VAS. Uppföljning gjordes tre
veckor efter blockad samt ytterligare en
8

efter ett år. Majoriteten av de 100 försökspersonerna fick en blockad, flera
personer fick två blockader och en
handfull fick ytterligare blockader.
Sammanlagt gavs 170 blockader till
patientgruppen. Ingen kontrollgrupp
användes då syftet inte var att utvärdera effekten av blockaden utan jämföra
olika subgruppers förbättring av behandlingen enligt hypotesen ovan.
Resultat

Resultaten visade att efter tre veckor
sågs ingen skillnad mellan grupperna då
man hade stratifierat efter MR-fynd
och neurologisk undersökning. Det vill
säga de med extrusion hade inte bättre
smärtlindring än de med protrusion, de
utan inklämd nervrot svarade inte bättre på blockad än de med inklämning i
recessen eller foramen. Försökpersoner
med neurologiska bortfall blev inte mer
smärtlindrade än de utan bortfall efter
tre veckor. Däremot blev de med positiv Slump test signifikant bättre jämfört
med personer med negativ Slump test.
De med positiv Slump test (n=67) förbättrades i genomsnitt 16 millimeter
enligt VAS medan de med negativ
Slump test endast hade en genomsnittlig förbättring på fyra millimeter.
Långtidsuppföljning

Långtidsuppföljningen gjordes efter ett
år. Här är sannolikt naturalförloppet en
lika stor faktor som själva nervrotsblockaden. Eftersom studien inte
innehöll någon kontrollgrupp kunde
författarna inte uttala sig om vilken av
dessa faktorer som är de mest dominanta. Det man kunde uttala sig om
däremot var skillnaden mellan grupperna och man fann ingen signifikant skillnad mellan grupperna med protrusion
och extrusion efter ett år. Gruppen
med inklämning i recessen hade den
största genomsnittliga förbättringen
efter ett år (23 mm enligt VAS) medan
gruppen med inklämning i foramen
inte förbättrades alls (-1 mm). Grupperna som stratifierats efter kliniska
fynd skilde sig inte signifikant efter ett

år. Sammanfattningsvis så predikterade
Slump test resultaten av nervrotsblockad efter tre veckor medan inklämning i
recessen predikterade förbättring efter
ett år.
Slump test

Vid djupare analys då man jämförde
MR-fynd med kliniska fynd såg man att
alla personer med inklämning i recessen (n=14) hade också positiv Slump
test. Tidigare studier har visat att positiv Slump test är en indikation på en
låggradig inflammation runt nervroten
och duran. Den aktuella studien visade
att personer med positiv Slump test
hade bättre resultat jämför med dem
med negativ Slump test vilket ger stöd
åt de resultat som visar att positiv
Slump test skulle vara ett tecken på
inflammation. Andra studier har visat
att försökspersoner med låggradig nervrotspåverkan det vill säga de med diskbråck som påverkar nerven men inte
mekaniskt klämmer åt nerven hade
signifikant bättre effekt av blockad jämfört med dem som hade en mekanisk
inklämning i recessen eller foramen.
Med andra ord de som hade kemiskt
betingad ischias svarade bättre än de
med inklämd nervrot. I denna studie
användes dessvärre inte något neurodynamiskt test. Ytterligare studier bör
göras för att se vilken grupp som svarar
bäst på nervrotsblockad och för att
bekräfta om positiv Slump test är ett
tecken på inflammation.
Stor skillnad mellan kort- och
långtidsuppföljningen

Resultaten från långtidsuppföljningen
skiljde sig markant från korttidsresultaten. På lång sikt var det istället en
grupp med en mekaniskt inklämd nervrot som hade det bästa utfallet, nämligen gruppen med inklämning i recessen. Detta var förvånande men kan
kanske förklaras av att de med inklämning i recessen hade ofta ett stort diskbråck och stor smärta. Tidigare studier
av Kjaer och Albert har visat att naturalförloppet för diskbråck varierar och u
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där stora extruderade diskbråck visar
sig ha bättre prognos efter ett år än
protrusioner. Dessa resultat tyder på
att prognosen är god för stora diskbråck med eller utan inklämning i recessen. Detta är sannolikt förklaringen
till de goda resultaten för gruppen med
inklämning i recessen och möjligen är
det så att nervrotsblockaden hjälper
patienterna att uthärda den tuffa intensivaste nervsmärtorna vilket även det
bidrar till gott resultat.
Den andra gruppen med inklämning i
studien, inklämning i foramen, hade
ingen förbättring efter ett år. Dessa
patienters inklämning var inte i huvudsak orsakad av ett diskbråck utan av
degenerativa förändringar i kotkroppen, facettleden och ligamentum
flavum. Naturalförloppet är således

inte så gynnsamt och följaktligen blev
dessa patienter inte bättre på lång sikt.
Haralds spekulationer

Resultaten från denna studie går inte
att generalisera till alla patienter med
ryggsmärta och utstrålande symtom
utan gäller för den undersökta gruppen. Med denna reservation i åtanke
spekulerade Harald Ekedahl i den kliniska nyttan av studien. Den skulle då
vara att patienter med positiv Slump
test, oberoende av vilka MR-fynd och
resultat av neurologisk undersökning
patienterna har, har bäst nytta av nervrotsblockad. Dessutom missar inte
Slump test personer med nervinklämning i recessen, det vill säga den gruppen med störst förbättring efter ett år. I
den gruppen med positiv Slump test

finns både de med bäst korttidsresultat
och långtidsresultat. Patienter med
negativ Slump test och samtidigt en
inklämning i foramen kommer sannolikt inte att ha så stor nytta av en blockad. För dessa patienter bör inte nervrotsblockad vara första hands alternativet,
kanske är kirurgi ett bättre alternativ.
Den aktuella studien kan självklart inte
uttala sig om detta, men det kan vara en
hypotes för en framtida studie.
Detta är en nerkortad version av Harald
Ekedahls föreläsning, sammanställd av
Eva Hammarlund som lyssnade på Haralds mycket givande, intressanta och väl
genomförda föredrag.
eva@omtsweden.se

Från vänster: Eva Ekesbo, Harald Ekedahl, Birgitta Nyberg, Eva Hammarlund och Johan Tidstrand.
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Givande lärarrådsdagar med Melodie Kondratek
Givande lärarrådsdagar i oktober där professor Melodie
Kondratek från Oakland university i USA informerar och
guidar OMT lärarna i Professor John Krauss utbildningsmaterial som snart kommer att användas inom OMT sektionen.

Melodie Kondratek och Bild OMT lärarna

Aktiv rehabilitering
för sportkliniker

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 sportkliniker som Arena Fysio i
Helsingborg AB, Sportskadekliniken
i Leksand, Sport & Rehabkliniken i
Ängelholm med flera!

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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Monter under Ortopediveckan
För första gången så hade vi fysioterapeuter en monter på utställningen under Ortopediveckan. Vi var fem sektioner som hjälptes åt att bemanna den;
OK-sektionen, OMT-sektionen,
MDT-sektionen, smärtsektionen och
sektionen för idrottsmedicin. Vi gjorde
”reklam ” för namnbytet till fysiotera-

peut men marknadsförde även våra
respektive sektioner. Det var mycket
folk som kom förbi och pratade en
stund, främst fyiosterapeuter men även
en hel del från övriga personalkategorier, läkare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi fick
frågor om vårt yrke, vad vi kan göra vid

Eva Ageberg och Emeli Andersson – ansvariga för Fysioterapiprogrammet/Sjukgymnastprogrammet under ortopedveckan.

olika åkommor och det gjordes även
några kortare konsultationer. Vi som
bemannade montern tyckte att det var
roligt och vi utbytte även en hel del
tankar med varandra.
Vid pennan Birgitta Nyberg, ordförande OK-sektionen

Från vänster: Eva Ekesbo, Harald Ekedahl, Birgitta Nyberg,
Eva Hammarlund och Johan Tidstrand.

Funktion efter fotledsfraktur
Fotledsfraktur är den näst vanligaste
fraktur i nedre extremiteter (efter höftfrakturer), ungefär lika många män som
kvinnor drabbas och drabbar i alla åldrar
(varje år sker ökning av äldre än 65 år,
som drabbas) och det kräver inte högenergivåld (mer än 50 % skadas i fall på
plan mark). Fotledsfrakturer (opererade
och icke- opererade) är så pass stabila
efter avgipsning att det kan leda till stelhet. Den opererade foten ska belastas
och tål full belastning.
Vanligt förlopp efter fotledsfraktur:
• De flesta är instabila och behöver operation för att stabilisera och fixera
fotleden (skruv och platta/ märlor).
• gips eller ortos i sex veckor (åtta veckor, DM).
• ej belasta första två veckor, därefter
full belastning i gips/ortos.
• full belastning efter avgipsning (DM,
successiv).
• läker bra och läker stabilt (klinisk och
röntgen).
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Vanliga symtom som patienterna har
tre till sex månader efter skada är:
• smärta
• svaghet
• belastningsrädsla
• stelhet
• svullnad
• instabilitetskänsla i foten
• hälta
• svårt att gå nerför trappa
• klarar inte gå långa sträckor
• klarar inte jogga/ hoppa
Vanlig status tre till sex månader efter
operation:
• svullnad (fotleden)
• smärta och stelhet vid provokation.
• stramhet (psoas, glutéer, hamstrings,
triceps surae)
• nedsatt rörlighet i fotleden (mest uttalad i dorsalflexion).
• nedsatt styrka i fotleden/ underbenet,
mest uttalad i ytterläge (plantarflexion)
• nedsatt stabilitet (höft-, knä- och fotmuskulatur).

• nedsatt statisk och dynamisk balans.
Utfallsmått som kan vara värdefulla i
kliniskt arbete: Ankelomfång (avlastad
fot, mät distalt om medial malleol).
Stabilitetstest: främre draglåda och sidostabilitet. Dorsalflexion i belastat läge.
Ståendes på 2 våg, ”fördela vikten jämnt
mellan fötter”) OMAS: Olerud Molander scoring system (diagnosspecifik),
FAOS, VAS (NRS )skala
Rehabilitering:
• rörlighet
• styrka
• muskelstabilitet
• balans
• kondition
• spänst/ plyometri
• manuell mobilisering
I litteraturen: Operationsteknik (skruv
och platta/ märlor)? Ingen signifikant
skillnad i funktion. Graden av skada
påverkar signifikant återvunnen funktion. Avlastning med gips ortos? ingen
signifikant skillnad i funktion efter 6
11
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månader. Utvecklad artros (sekundär)
syns redan efter 18 månader hos över
50 %, dock flertal är utan symtom. Det
är sällan snabb progress. Vid progredierad artros: upplevd rejält nedsatt funktion (OMAS). Det finns starkt samband
mellan nedsatt belastad dorsalflexion
och nedsatt funktion enligt OMAS.
Avlastad rörelseomfångsträning under
immobiliseringen ger inte bättre funktion efter sex månader.
Neuromuskulär träning med ledning av
en sjukgymnast ger bättre funktion ett
år efter skadan, för de som är under 40
år. 1/3 del av patienter har rapporterat
smärta, svullnad och stelhet liksom problem att återgå till tidigare sport- och
motionsnivå ett, tre och fem år efter
skadan. Stor spridning när patienter
självskattar återvunnen funktion efter
fotledsfraktur (ett, tre och fem år efter
skadan). Högaktiva patienter och kvinnor över 40 är överrepresenterade bland
patienter som uppskattar nedsatt funktion ett och tre år efter skadan.
Passiv sjukgymnastisk behandling har
inte signifikant effekt på funktion.

Förslag på råd till sjukgymnasten:
• Svullnad/ smärta/stelhet är vanligt
första sex månader efter skadan
• Det är viktigt att informera patienten
om att full belastning av opererad fot
är av godo
• Det viktigt att träna dorsalflexion för
att återställa funktion
• VAS bör ej gå över fem (kan genomföra övning utan stort obehag/ påtaglig smärta) under träningstillfälle.
• Vid tveksamheter om stabilitet, gör
främre draglåda och sidostabilitetstest.
Förslag på råd till patienten gällande
träning och förhållningssätt efter opererad fotledsfraktur/benbrott. Råd till
patienten gällande träning och förhållningssätt efter opererad fotledsfraktur/
benbrott (muntlig genomgång med sjukgymnasten).
• Foten har efter avgipsning/ortosaveckling full stabilitet och tål därför
full belastning.
• Viktigt att ta jämnlånga steg samt att
se till att opererad sidanas knäet hålls
alltid sträckt vid belastning .

• Använd två kryckkäppar så länge
hälta föreligger.
• Använd smärtstillande tabletter vid
behov och enligt överenskommelse
med läkare så länge det behövs. Alltför stor smärta som inte dämpas tidigt kan hindra uppträning och fortsatt läkning.
• Stödstrumpor inhandlas på apotek
om svullnadsproblematiken är uttalad
och besvärande .
• Träna upp att lägga en jämn belastning på bägge benen vid gång.
• Stå framför en helkroppsspegel med
lätt särade ben och fördela vikten
jämnt mellan båda benen. Korrigera
överkroppen så att du inte står snett.
• Använd stabila skor med hälkappa
eller rem i hälen såsom promenadskor
eller liknande.
• Promenera eller cykla ca 20 min om
dagen.
Alma Rahimic
Alma.ar.rahimic@skane.se
samt för Oksektionen:
Ethel Andersson
ethel.andersson@vgregion.se

Att vårdas tillbaka till livet med
hjälp av det goda bemötandet.
Camilla Ström talade inför ett fullsatt
auditorium hur hon först fick diagnosen Systemisk Lupus Erythematosus
(SLE) och så småningom samma höst,
36 år gammal, diagnosen Guillain Barres sjukdom efter remiss och utredning
på Sahlgrenska. Hon försämrades fort
och efter sex veckor på sjukhuset kunde hon inte alls kommunicera och fick
frågan om hon ville sövas ner. Då hade
man satt en metallsladd på käkmuskeln
och via denna kunde hon få fram: Ja.
Hon sövdes ner under tre månaders tid
och flyttades sedan åter till Uddevalla
sjukhus där hon väcktes och långsamt
återfick medvetandet först och därefter
kroppen. Långsamt. Camilla beskrev
12

vad som var värst under tiden på sjukhuset:
• All oro
• Längtan hem
• Nätterna
• Värken
• Rastlösheten – dagdrömma
• Törsten – från respirator konstant
törstig
• Personal som inte ville (de som ej
hade ork för sitt yrke).
Camilla beskrev hur viktigt det är med
bemötande: hur vi beter oss, hur vi
kommer överens, vår inställning till
andra och oss själva. När vi kommunicerar är det 80 % kroppsspråket och
20 % orden vi tar till oss. Värmen i

Bilden från Millandante.se

ögonen , till varandra och till patienten,
är ett världspråk.
Att våga vara personlig som vårdgivare,
som personal kan man gärna berätta
om livet utanför.
Det finns olika sätt att borsta tänderna
på en patient, man vill att det görs ordentligt men med ödmjukhet. Viljan
att göra det bra är viktigast, man visar
omsorg även om man ibland gör det fel.
Ingen vill ligga under ett lysrör, ställ
u
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inte patienten där. De anhöriga är viktiga, servera kaffe till dem och gärna en
macka! Camilla hade sin man och sina
två barn hos sig ofta och de tillsammans med släkt och vänner var ett stort
stöd hela tiden och peppade henne.
Att börja äta igen var jobbigt men då
fick hon rådet att ändå försöka tugga
– på ett tuggummi och försöka äta sin

favoritmat. Man frågade vad hon tyckte
bäst om. När en sköterska sa och visade
att ”Jag finns här för dig” , det här fixar
vi och God Morgon. Det är enkla ting,
men så viktiga och värdefulla och något
inte alla tänker på. Bland annat berättade hon om en avdelning där personalen
hade något problem, arbetstider? Omorganisation? Och de lät detta gå ut

över patienterna genom att högt tala
om allt de gjorde, klampa runt i rummet och vara burdusa. Camilla som är
dramapedagog synliggjorde detta på ett
mycket tydligt och skrämmande sätt.
Vill man ta kontakt med Camilla finns
hon på www.millandante.se

Hur behandlar vi den högaktiva artrospatienten?
Per Wretenberg, ortopedkirurg på Karolinska sjukhuset, konstaterade att
många patienter har krav på fortsatt
hög aktivitet, de vill inte vänta.
Vi fick höra en patient berätta sin historia, som vände upp och ner på en del
sanningar jag lärt mig.
Peter Wiesler som sprungit många maraton i sitt liv, fick stora bekymmer med
sitt knä och var dryga 50 år då han fick
en knäprotes. Hans absolut största intresse är att springa och tre månader
efter sin operation sprang han fem och
en halv kilometer. Efter ytterligare tre
månader sprang han maraton.
Efter sin operation tränade han följande; elstimulering, cykel, började på gym
två månader postoperativt och tränade
främst muskulatur kring knät.
Han har cirka 300 kilometer löpning
per år, samt har sprungit 50 lopp efter
operationen. Nu springer han inte lika
fort som förr och maraton tar runt sex
timmar.

Eva Hardell
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Knäprotesen heter PFC Sigma, åtta
millimeter helplast tibiaplatå och slitaget är 0,5 millimiter .
Peter har något nedsatt flexion i knät,
men det var så även preoperativt.
Eva Hardell, leg sjukgymnast/fysioterapeut , Karolinska, slog ett slag för att
även högaktiva artrospatienter ska hänvisas till Artrosskolan, något som det
inte krävs remiss för. Många tror att
dessa patienter inte behöver träffa sjukgymnast eftersom de redan tränar, men
precis som alla artrospatienter behöver
de redskap att hantera sina besvär. Här
är några exempel som nämndes:
Bekräftelse och information: bekräfta
eventuell ”sorg” över att ha drabbats av
artros, samt att ge adekvat basinformation som att röntgen säger inte hur leden mår och att endast ett fåtal behöver opereras. Även viktigt med information om att träning får göra ont så
länge smärtan upplevs som acceptabel
och att den ökade smärtan ska ha klingat av inom 24 timmar.
Dosering och justering: av befintlig träning som att korta ner löprundan och
springa på mjukt underlag istället för
asfalt.
Nytänkande/alternativ träning: som
t.ex. cykling, simning, crosstrainer och
styrketräning.
Träna ”rätt”: Stärka musklerna kring
leden på ett så optimalt sätt för leden
som möjligt. I detta ingår att utföra
övningarna med kontroll och kvalitét
och med ett bra belastningsmönster där

Enbens knäböj

belastningen sker så centralt i leden
som möjligt. Här visade Eva på en
funktionell bra övning: enbens knäböjning med alignment. Denna övning
kräver flera pusselbitar av funktionen
som till exempel god styrka, balans och
koordination, och bara för att man är
van att träna är det inte säkert att man
har alla pusselbitar som behövs för att
utför övningen ”rätt”.
Ethel Andersson
ethel.andersson@vgregion.se
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Användning av smartmobilapplikationer i klinik
Det finns mycket spännande kring
temat ”Framtidens ortopedi” och i det
tecknet frågade vi kollegorna Sam och
Patrick om de ville prata om hur man
kan använda paddan och mobiltelefon/smartphone i sin yrkesverksamhet. De valde att göra ett arbete om
detta i sin C-uppsats på utbildningen
till fysioterapeuter/sjukgymnaster.

app-världen. Vi har plockat en liten del
av de som låter mest intressant.

hur framtiden kan se ut när digital teknik utvecklar vården.

Sparkmotion – finns båda till Android
och iOS. Här filmas patientens rörelse
och analyseras direkt efter med applikationens verktyg som slow-motion
funktion, frame-by-frame, goniometer
etcetra.

Hälso-webbappar

Vår sektion: Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering, fick även i år möjlighet att
ha en nätverksträff på Ortopediveckan.
Föreläsningen väckte många frågor och
nyfikenhet. Tack till Sam och Patrick
att ni delade med er!
Sammanfattning av presentation vid
Ortopediveckan 2014

Exorlive – Ett webbaserat verktyg (liknande mobilus) som är lättillgängligt
från alla datorer. I programmet finns
över 32 000 övningsillustrationer, från
enklare övningar i sängliggande till svårare såsom crossfit. Träningsprogrammet kan skrivas ut, skickas via mejl eller
delas med patienten på mobilen och
kan även kopplas till journalsystem.
Physio Visor – Ett österrikiskt webbaserat program som gör steget mellan
behandling och återbesök lättare. Patienten kan genom programmet i mobilen lättare få kontakt och uppföljning
med terapeuten. Physio Visor underlättar kontinuerlig kontakt och förkortar
tiden mellan besöken, på gott och ont.

Leg. Fysioterapeut
Patrick Borzych

Leg. Fysioterapeut
Sam Alinski

Användning av smartmobilapplikationer i klinik

Dagens mobiltelefoner kan mer än vad
många kanske kunde tänka sig. Utvecklingen av mobilapplikationer till dagens
generation mobiltelefoner, så kallade
smartphones, har idag blivit ett fenomen världen över, inte minst i Sverige.
Patrick och Sam har i en studie testat
om man kan använda en mobilapplikation, Coach’s eye, för att analysera knäkontroll. De kom fram till att bedömning av knäkontroll via en applikation
kan gynna fysioterapeuter som inte har
mycket erfarenhet av bedömning av
knäkontroll. Där finns många olika arbetsmetoder och analysverktyg i
14

WebPT – Ett webbaserat journalprogram som är lättillgängligt via tablets
(Ipads etcetra). Programmet kan användas vid patientkontakt och tid kan sparas genom direkt journalföring. Den
mobila journalen gör även att röntgenbilder och annan information kan visas
direkt för patienten.
Visible Body – Det finns många anatomiapplikationer, Visible Body är en av
dessa. Applikationen ger en översikt
över människans kropp och visar fysiologiska rörelser i ett enkelt led. Bra för
att undervisa patienten.
I november 2013 sände SVT 1 ett avsnitt av Vetenskapens värld som handlade om appar som kan mäta din hälsa.
Programmet gav en intressant bild av

I Danmark och Norge har man i slutenvården skapat webbappar för patienter
med pulmonära diagnoser såsom astma
och KOL (1). Som uppföljning skickar
patienter data till sjukvården hemifrån.
Webbappar kan inte ersätta sjukvårdsbesök men kan eventuellt minska antalet besök. Via webbappen kan patienten ändå ha kontroll över sin egen situation och eventuellt vara mer förberedd inför nästa besök.
Fördelar
• Fysioterapeuten är konstant tillgänglig och kan förkorta tiden mellan
besök för patienten.
• Patienten kan få en mer detaljerad
feedback från behandlaren vid eller
mellan besök.
• Behandlaren kan spara närmre 10 %
av arbetstiden per patient genom att
sköta journalföringen direkt i en
tablet under besöket.
Nackdelar
• Nackspärr kan förekomma eftersom
användning av tablet flekterar huvudet väldig lätt (Face down) och kan
eventuellt även leda till minskad personkontakt med patienten.
• Anpassning till ny teknik tar tid.
• Teknik kan krångla och i en vårdsituation är man beroende av en konstant funktionsduktighet.
• Att vara konstant tillgänglig kan vara
tidskrävande för terapeuten.
Zanaboni P, Lien LA, Hjalmarsen A,
Wootton R. Long-term telerehabilitation of COPD patients in their homes:
interim results from a pilot study in
Northern Norway. J Telemed Telecare.
2013 Oct;19(7):425-9
(1)

För Ok-sektionen Ethel Andersson
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Att hitta sin identitet och inriktning
I detta nummer av Manualen kan du
läsa en intervju med Liselotte Österman, sjukgymnast som jobbar med
både OMI och MDT. Jag kan känna
igen mig i hennes beskrivning av hur
hon sökte yrkesidentitet och inriktning
som nyutexaminerad. Jag sökte i många
år innan jag hittade fram till MDT-metoden vars struktur och logik passade
mig bra. Liselotte beskriver också hur
hon tycker att MDT och OMI kompletterar varandra.
Kan vi förhöja kvaliteten på vården via
samarbete?
Precis som Liselotte är jag helt övertygad om att de olika inriktningarna inom
fysioterapin skulle ha nytta av att lära
av varandra. När vi hittar hur vi kom-

pletterar varandra och använder ”guldkornen” i de olika metoderna, då kan vi
förhöja kvaliteten på våra insatser ännu
mer. Naturligtvis behöver vi bra utbildningar inom de olika metoderna och
fördjupa oss via våra olika examina,
men med en bra kunskapsgrund så bör
vi kunna höja vår blick och se de olika
metodernas fördelar. Därför tycker jag
att det är viktigt med ett ökat samarbete mellan sektionerna. En samarbetsarena är Professionsrådet inom
Fysioterapeuterna, kanske bör vi hitta
fler arenor? Vad tycker ni i OMT och
OK sektionerna?
Gunilla Limbäck Svensson
ordforande@mckenzie.se

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

Fallbeskrivning differentialdiagnostik
cervikalcolumna/axel
Anamnes

Patienten är en 45-årig man med intermittent smärta lateralt höger axel. Han
har haft besvär med detta minst ett
halvårs tid, tillståndet är oförändrat.
Arbetar som montör på bilfabrik och
upplever besvär med montering ovanför axelhöjd. På fritiden gymträning
5-6 gånger/vecka, undviker att träna
militärpress, bänkpress och pecdec-övning på grund av smärta. Smärtan kan
provoceras av att ligga på rygg med
armen ner längs sidan. Magnetröntgen
höger axel visar AC-ledsartros, förtjockad och partiell ruptur supraspinatus. Möjliga klassifikationer efter
anamnes är cervikalt derangement (refererad smärta till axel, smärta vid
ryggliggande med axel i 0°-läge), axelderangement, kontraktil dysfunktion
(smärta under rörelse vid belastning i
90°, stämmer överens med MR-svaret). Det är inte säkert att MR-svaret är
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kliniskt relevant, det kan vara normala
förändringar som upptäcktes.
Undersökning

Kyfoserad hållning; ingen effekt av hållningskorrektion då patienten var smärtfri i sittande. Cervikal rörlighet verkar
vara ua. Minimalt nedsatt passiv ROM
höger axel i abduktion. Smärta och nedsatt kraft vid test av isometri höger axel
i abduktion och utåtrotation. Patientens
eget test blir att stå på händerna mot en
vägg och utföra armhävningar. Klarar tre
gånger innan han avbryter på grund av
smärta. Inga tydliga ledtrådar till en
klassifikation; typisk symptombild för
kontraktil dysfunktion vid test av isometri, men å andra sidan ingen painful
arc utan snarare passivt nedsatt ROM
och ytterlägessmärta i höger axel talande för cervikalt/axelderangement? Ingen smärta innan upprepade rörelser.
Baslinjevärden: Isometri, ROM och in-

Retraktion/ Extension med eget övertryck.
Bilder från necksolutions.com

verterade armhävningar. x30 repeterad
Retraktion/Extension med eget övertryck, ingen effekt, baslinjevärden samma. Gult ljus enligt trafikljusguiden.
Pekar mot lokalt axelproblem. Test av
lateral komponent återstår. Patienten
utför x20 upprepade lateralflexion höger med patientövertryck, ingen effekt.
Efteråt ökad styrka och lägre smärtintensitet vid test av isometri abduktion
och utåtrotation, full ROM, patienten
klarar nu tio inverterade armhävningar
smärtfritt. Den preliminära klassifikationen blir cervikalt derangement med
frontal riktningspreferens. Patienten
hade inte någon synlig nedsatt rörlighet u
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cervikalt, men det går inte bara anta att
det är hans ytterläge han når till vid test
av ROM. Patienten instruerar i att utföra minst 5-6x10 cervikala upprepade
lateralflexioner åt höger dagligen, och
även att försöka ändra på sin hållning.
Som kom-ihåg för det får han uppmaningen ”visa dina bröstmuskler”. Uppmuntrar patienten att gärna gå till gymmet och utföra bänkpress och så vidare,
men att utföra lateralflexioner höger
som uppvärmning.
Dag 2 (1 vecka senare) Patienten anger
oförändrad status. Alla baslinjevärden
samma. Har utfört övningen fem gånger
per dag men statiskt istället för dynamisk. Han har följt hållningsråden men
även utfört repeterade Retraktion/Extension. Ingen effekt. Stämmer den preliminära klassfikationen? Kan det vara så
att övningen måste utföras upprepade
gånger och att statisk lateralflexion inte
var rätt kraftalternativ? Patienten utför
återigen x20 upprepade lateralflexioner
höger. Alla baslinjevärden bättre efteråt.
Träningsprogrammet blir samma som
sist; fortsätt med att ”visa bröstmusklerna” och betoning på att övningen ska
utföras upprepade gånger. Den prelimi-

nära klassifikationen var korrekt. Missförstånd i kommunikationen hade lett
till statisk lateralflexion och upprepade
Retraktion/Extension vilket var fel
kraftalternativ och fel riktning. Andra
besöket läggs kraftig vikt vid att övningen ska vara dynamisk och vikten av
fortsatt gynnsam hållningskorrektion.

Sammanfattning:
• Uteslut alltid cervikalcolumna först
vid smärta i axel, även vid tydligt MRsvar.
• Sjukgymnasten kan på förhand inte
veta var patientens ytterlägen är.
• Patientens eget test är ett kraftfullt
verktyg vid utvärdering.

Dag 3 (1 vecka senare) Pat anger igen
oförändrat tillstånd. Men han har kunnat träna bänkpress med 74 kg utan
smärta. Kan idag utföra x10 inverterade armhävningar utan smärta. Minimal
smärta och full styrka vid test av isometri höger axel i utåtrotation och abduktion. Bedömningen blir ändå att han är
klart bättre. Han har utfört 6-8x10
upprepade lateralflexioner höger och
följt hållningsråden korrekt.
Klassifikationen cervikalt derangement
med frontal riktningspreferens kan
bekräftas. Med rätt riktning och rätt
kraft så har patienten lyckats reducera
sina symptom till ett minimum.
Patienten känner sig trygg vid att avslutas och uppmuntras att fortsätta med
övningarna, sin hållningskorrektion
och att gradvis öka belastningen på
gymmet.

Referenser:
Manifold SG, McCann PD. 1999.
Cervical radiculitis and shoulder disorders. Clin Orthop Relat Res. 368, pp.
105-13.
McKenzie RA, May S. 2000. The Human Extremities, Mechanical Diagnosis
and Therapy. Spinal Publications, Waikanae New Zealand.
Menon A, May S. 2013. Shoulder pain:
Differential diagnosis with mechanical
diagnosis and therapy extremity assessment - A case report. Manual Therapy.
18, pp. 354-7.
Pateder DB, Berg JH, Thal R. 2009.
Neck and shoulder pain: differentiating
cervical spine pathology from shoulder
pathology. J Surg Orthop Adv. 18,4,pp.
170-4

MDT-sektionen medverkar på Ortopediveckan
i Helsingborg.
Eftersom MDT numera kan användas
som kunskapsbas för att få en specialitet
i Ortopedi kändes det som det var en
naturlig sak att medverka på årets Ortopedivecka som hålls i Helsingborg i år.
Vår medverkan var att tillammans med
representanter från andra sektioner bemanna Fysioterapeuternas monter och
bl.a. försöka få fram till den breda massan
om vårt namnbyte men också att lyfta
fram våra olika specialiteter för deltagarna. När man har problem från rörelse-/
stödjeorganen är fysioterapeut det självklara försthandsvalet men inte vilken
16

sjukgymnast som helst, utan en som just
är utbildad inom muskuloskeletal hälsa i
dess olika grenar. Tyvärr är det fortfarande många som inte vet om det ens av läkarna men när vi från MDT fick presentera hur man kan undersöka och arbeta
med en rörelserelaterad smärta med upprepade rörelser både i undersökning och
behandling, och att det oftast inte ens
behövs en MR/CT/röntgen för att kunna
komma åt problemet var det några som
lyfte på ögonbrynen.
Då trycket från deltagarna till de flesta av
oss utställare inte var så stort fick vi också
chansen att både samtala med de övriga

utställarna och även att ge ett smakprov
på MDT-undersökning av både ländrygg
och skuldra. Man förvånades över att
undersökningen är så enkel och strukturerad och att man som en sa ”inte ens
behöver ta av sig kläderna”. Vi nådde inte
alla denna gång, men de vi nådde hoppas
vi har fått en lite ökad förståelse för hur
brett begreppen sjukgymnastik och fysioterapi är och att MDT är en metodik att
räkna in. Några av ortopedläkarna sa uppskattande när vi delade ut broschyren om
MDT att ”det där rekommenderar vi alltid våra ryggpatienter till”
Ander Bergström
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Skademekanismer och diagnostisering av
spondylolys i ländryggen hos unga atleter.
I IM Örebros regi lyssnade vi den 3/914 till sjukgymnast Claes-Göran Sundells föreläsning om ländryggsmärta
hos idrottande barn och ungdomar.
Claes-Göran är specialist inom idrottsmedicin samt doktorand på idrottsmedicinska enheten vid Umeå Universitet
samt är kliniskt verksam på Idromed i
Skellefteå och inom Skellefteå AIK
Hockey. Denna kväll presenterade han
sin och sina kollegors studie om spondylolys. Studiens huvudmål vara att
hitta kliniska test som var valida och
reliabla för spondylolys. 25 idrottande
ungdomar i åldern 14-20 år med ryggbesvär i mer än tre veckor samt 13 kontroller undersöktes klinisk. 36 vanligt

förekommande ländryggstest användes,
två av testen (one leg hyper extension
test och coins test) var något säkrare än
de andra men ingen av testerna visade
sig vara reliabla och valida som kliniska
test för spondylolys, vare sig i kombination eller var och en för sig.
Båda grupperna remitterades till MR
och CT. Hos gruppen som hade ont i
ryggen hade 22/25 (88%) fynd på MR
eller CT:
• 14 hade spondylolys
• 3 hade diskbråck
• 2 hade diskbråck och degenerativa
förändringar
• 3 hade degenerativa förändringar
och smorlska noduli.

Hos kontrollgruppen hade 13/13 inga
eller mycket ringa fynd på MR eller CT.
Preliminära resultat i kommande studier tyder på att begreppet Spondylolys
är en process där spondylolysen ser ut
att vara slutstadiet i processen, att jämställa med pseudoarthros. Tidigare stadier finns i utvecklingen till spondylolys och är viktiga att upptäcka tidigt då
detta kan ha betydelse för läkningsförloppet.
Clinical Examination, Spondylolysis
and Adolescent Athletes C.-G. Sundell1, H. Jonsson2, L. Ådin3, K. H.
Larsén4 Int J Sports Med (2013)
Angelica Gunnarsson

Idag får patienten en sammansatt diagnos
av OMI och MDT
Hon har inte alltid älskat sitt jobb. De
första åren som nyutexaminerad sjukgymnast beskriver Liselotte Österman
som tuffa och trevande. I sitt sökande
efter yrkesidentitet bland metoder och
inriktningar hittade hon till slut rätt i
OMI (Orthopaedic medicine international) och MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi), förhållningssätt som
hon menar harmonierar.

begränsar sig genom att förlita sig på
och helt utgå från en metod och inriktning. Ett ökat samarbete kring patienten är något som alla tjänar på, såväl vi
som våra patienter. Idag är det otänkbart för Liselotte Österman att endast
förlita sig på en metod och inriktning.
Vinsterna med att arbeta integrerat
med ortopedisk medicin och mekanisk
diagnostik och terapi har för henne
varit påtagliga.

Själv men inte ensam

I Hallstavik, en ort i Norrtälje kommun, är Liselotte Österman den enda
praktiserande sjukgymnasten. Hon
arbetar själv men känner sig inte ensam.
Däremot kan hon ibland längta efter ett
närmare samarbete med sjukgymnaster
inom olika discipliner, något som hon
efterlyser inom kåren generellt. Och
hon talar av egen erfarenhet.
– Jag har själv upplevt hur lätt man
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Sökte och fann inriktning

Liselotte beskriver sitt arbete med passion. Men så har hon inte alltid känt.
Som nyutexaminerad sjukgymnast sökte Liselotte länge efter sin yrkesidentitet och inriktning. Det var några tuffa
år där hon prövade sig fram utan att
känna att hon hittade rätt.
– Jag saknade struktur och logik i det
jag höll på med och kände; vad ska jag

göra? Vad är mitt bidrag?
Vändpunkten för Liselotte kom när
hon sökte in på OMI-utbildningen. Där
fanns den röda tråden hon tidigare saknat.
– Undersökningstekniken inom OMI
är väldigt logisk och strukturerad. Det
är enkelt att följa och förstå hur man
kommer fram till sin diagnos. För mig
föll bitarna på plats. Känslan av att hitta
rätt gjorde att Liselotte valde att fortsätta sin utbildning inom OMI på avancerad nivå. När hon behövde fler akademiska poäng för att kunna ansöka om
särskilt arvode, var det en av hennes
lärare på OMI-utbildningen som tipsade om en poängutbildning vid Linköpings Universitet. Det var så hon för
första gången kom i kontakt med MDT.
– Jag sökte till kursen, mycket för att
få rätt till särskilt arvode, men helt ärligt var jag väldigt OMI-inriktad då.
u
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Hon beskriver sig själv som en jobbig
student som var starkt skeptisk och ifrågasättande till innehållet och upplägget i
kursen. Hon hade hittat ”sin väg” och
var inte öppen för att se hur OMI och
MDT kunde komplettera varandra. Det
var först många år senare, när Liselotte
var grundad och trygg inom OMI, som
hon på nytt fick upp ögonen för MDT.
– Jag var på sjukgymnastdagarna i Göteborg 2013 och lyssnade på Gunilla
Limbäck Svenssons presentation om
”Sjukgymnastisk behandling av patienter med lumbala diskbråck” där studier
visat att strukturerad sjukgymnastisk
behandling, lett till signifikanta förbättringar. Då kände jag att det var intressant och relevant för mig i mitt arbete
och jag bestämde mig för att gå MDT
igen.
Klinisk nytta i jobbet varje dag

Liselotte Österman har nu gått A- kurs
(ländrygg) och B-kurs (bröst- och halsrygg) inom MDT och på allvar börjat
jobba med metoden.
– Det bästa med kurserna inom MDT är
att det ger kunskaper som du direkt kan
applicera i jobbet. Jag har fått verktyg
som utvecklat mig till en bättre kliniker.
Det häftiga med metoden är att undersökningen på samma gång är behandling. Jag ser hur patienten kan och vågar
röra sig och får återkoppling direkt. Liselotte beskriver att hon utvecklat ett
nytt förhållningssätt gentemot patienterna hon möter.
– Innan jag läste MDT var det jag som
jag ägde informationen och olika manipulation- och behandlingstekniker. Patienten var mer beroende av mig men
nu ger jag istället egenkontroll och ansvar tillbaka till patienten. De kommer
tillbaka och berättar hur egenvården har
fungerat och blir experter på sin egen
rygg. Den maktförskjutningen är spännande att följa.
Sammansatt diagnos av
OMI och MDT

De patienter som Liselotte träffar får
idag en sammansatt diagnos av OMI
18

CV
Namn: Liselotte Österman
Arbetslivserfarenhet:
– Medicinavdelning, Norrtälje sjukhus
– Vårdcentral, muskuloskeletela besvär
– Privatpraktiserande (landstinget)
inom muskuloskeletela besvär
Utbildning:
– Sjukgymnastutbildning, Uppsala
universitet, examen 1999
– OMI basic 2004
– OMI advanced 2007
– Mekanisk diagnostik och terapi
(MDT), Linköpings universitet
– Anatomi, universitetssjukhuset i
Trondheim
– Mekanisk diagnostik och terapi
A- kurs 2014
- Mekanisk diagnostik och terapi
B- kurs 2014

och MDT. Hon beskriver att OMI-systemet har gett en struktur i bemötandet med patienterna som hon inte hade
tidigare.
– Att ta en anamnes idag är väldigt
spännande, då både diagnosen och
prognosen ofta ligger här, speciellt vad

gäller columna. Därefter gör jag undersökningen och resonerar mig sedan
fram och söker efter kliniska bilder
som oftast representerar en diagnos, till
exempel en posterolateral diskprotrusion av L5 disk som ger en diskodural
konflikt som kan förklara patientens
besvär. I det kliniska resonemanget har
jag hela tiden med mig differentialdiagnostik (kan det vara refererade symtom
från perifera leder/mjukdelar? Finns
varningssymtom eller tecken och så
vidare?).
Om Liselotte kommer fram till att
ryggbesväret är mekaniskt tar hon hjälp
av ryggradsmodellen ”Benjamin” för att
visa patienten hur diagnosen, anatomin
och biomekaniken påverkar varandra.
Nästa steg blir en MDT-undersökning.
– Här får jag patienten aktiv och jag
kan hela tiden återkoppla patientens
upplevelser vid undersökningen med
den information jag tidigare givit. Ett
klart pedagogiskt system som också
mynnar ut i ett behandlingsförslag som
patienten får som hemläxa.
När patienten kommer på återbesök
blir nästa fråga, utifrån resultatet av
hemläxan; Är detta något patienten kan
lösa med egenvård? Måste patienten få
hjälp med manuella tekniker? Måste
patienten vända sig till läkare och injektionsbehandling eller är det kanske så
att patienten behöver stöd av andra
yrkesgrupper.
Liselotte beskriver att det är i denna
process hon har hittat den röda tråden i
sitt arbete. Här finns harmonin mellan
OMI och MDT. I slutet av Liselottes
behandlingsserie, med OMI och/eller
MDT, får ofta patienten rådet att stärka
upp kroppen ytterligare genom träning.
Patienten skickas med FaR-recept till
duktiga instruktörer på Friskis och
Svettis.
- Jag ser det från det lilla till det stora,
från struktur till vardag. OMI ger
strukturdiagnosen, MDT ger behandlingen och förhållningssättet till patienten och steget är sen inte långt till träning i olika former. Detta ger en helhetsbild för patienten.
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KURSKALENDARIE

var höste

Fördjupa dina kunskaper
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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
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Jönköping 4-7 november
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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
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Problemlösning, workshops,
nedre extremitet
Stockholm
11-14 mars

D-kurs

Mer information om kurserna

www.mckenzie.se
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Nyfiken på diagnostiskt ultraljud?
– Prata med Medema först

Intresset ökar och användningsområdena för diagnostiskt ultraljud blir fler och fler.
Medema samarbetar med GE Healthcare och erbjuder flera olika modeller av ultraljud
som är specialanpassade för muskuloskeletalt bruk och med mycket hög bildkvalitet.

Venue* 40 och 50
– enkel, snabb och flexibel
Mycket lättanvända
ultraljudsapparater
med touchscreen och
avancerad teknologi.

Logiq* e BT12 och R6
– med unika expertverktyg

Ett mångsidigt
diagnostiskt ultraljud med kompakt
profil och avancerade verktyg vilket
gör Logiq e till den
perfekta apparaten
vid muskul o skeletal
ultraljudsscanning.

Logiq* F6

– prisvärd och användarvänlig
En prisvärd och lättanvänd ultraljudsapparat
i konsolformat med
stor processor som
ger en hög prestanda.

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

Vi kommer
gärna till din klinik
och demonstrerar vårt
diagnostiska ultraljud.
Ring idag för att boka
ett besök!

