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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 undersök-
ning, behandling och förebyggande av smärtor i leder, muskler och nerver i nacke, rygg och extremiteter.  

LEDAREN | Kalle Nordén

Som student på Mastersprogrammet 
OMT i Luleå samt auskultationer som 
assisterande lärare på OMT utbildning-
en i Lund så känns det jätteroligt att få 
vara med i den utveckling som nu sker 
inom vårt specialistområde Ortopedisk 
Manuell Terapi i Sverige.

I Luleå så tillhör jag den andra kullen 
elever, den som nu går termin två. Ut-
bildningen har startat i högt tempo, hål-
ler hög kvalitet och ställer höga krav på 
oss studenter. I och med detta törs jag 
lova att studenterna i den första kullen 
som examineras nästa sommar kommer 
vara mycket kunniga både teoretiskt 
och praktiskt.

Under våren har jag haft förmånen att 
bekanta mig med den nya läroplattfor-
men Moodle. Den är mycket användar-
vänlig och jag tror att det finns stora 
utvecklingsmöjligheter här, inte minst 
ska det bli spännande när vi kan börja 
använda det material vi köpt in av John 
Krauss från Oakland University. Ut-
bildningsmaterialet är uppbyggt en-
ligt Kaltenborn-Evjenth konceptet och 
innehåller bland annat filmklipp med 
Evjenth, där han visar undersöknings- 
och behandlingstekniker. 

Att nu i rollen som ordförande fortsatt 
få vara en del av sektionens styrelse och 
arbeta vidare med att anordna årskon-

gresser med högkvalitativa föreläsare 
och kurser med aktuella ämnen och 
föreläsare som är världsledande på sina 
områden är väldigt stimulerande. 
Årets kongress med temat ”Fysisk akti-
vitet och Overuse”, som vanligt arrang-
erad i samarbete med sektionen för 
Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, 
hölls åter på Täby konferens och hotell. 
Kongressen var mycket lyckad med bra 
föreläsare och cirka 250 kongressdelta-
gare. Årets keynote speaker var Richard 
Willy från East Carolina University 
som föreläste om löpanalys och löpska-
dor. Richard höll även en precon-
gress-kurs under onsdagen där delta-
garna fick lära sig göra löpanalyser. Re-
ferat från samtliga föreläsningar kan du 
läsa här i Manualen.

Såsom Manualen och årskongressen 
redan nu är exempel på ökat samarbete 
mellan Fysioterapeuternas olika sektio-
ner, så hoppas vi i sektionen verka för 
att bredda samarbetet mellan sektio-
nerna ytterligare. 
Ett samarbete med sektionen för Fysisk 
aktivitet och Idrottsmedicin återkom-
mer till hösten. Det är kursen i Move-
ment System Impairment enligt Shirley 
Sahrmann för ländrygg och höft. Den-
na kurs blev snabbt fullbokad förra 
hösten och det är roligt att kunna pre-
sentera den igen. Förhoppningsvis kan 
detta bli en återkommande kurs då den 

Bredda samarbetet mellan sektionerna
neuromuskulära forskningen och klini-
ken exploderat sista åren.
Sist men inte minst, vi i OMT-sektio-
nen finns till för Er som är medlemmar 
i sektionen. Vi vill hjälpa Er att fördju-
pa Era kunskaper inom vårt stora spe-
cialistområde ortopedisk manuell tera-
pi. Har ni önskemål på ämnen, förelä-
sare etc, kontakta oss! Vi letar hela 
tiden efter det som kan vara intressant 
men har ni önskemål, hör av er! Ni når 
oss via hemsidan och vi finns även på 
facebook.

Ha en bra sommar, så ses vi höst!
Kalle Nordén
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OMT/ FYIM kongressen 2015

Gait retraining for the treatment
of the injured runner

OMT/ FYIM kongressen 2015 gick av 
stapeln som så många gånger tidigare på 
Täby Park och konferens. Årets tema 
var: ”Fysisk aktivitet och overuse” och 
keynote speaker var Richard Willy från 
East Carolina University som också 
höll i prekongressen på torsdagen. 
Ungefär 250 deltagare räknades in på 
dessa lärorika kongressdagar och utvär-
deringen tydde på att sektionerna lyck-
ats även detta år med att få nöjda delta-
gare. Något som många dock saknade 
var handouts inför föreläsningarna. 
Alla åsikter i utvärderingen har note-
rats av båda sektionernas styrelser och 
tas i åtanke inför nästa kongress.
På OMT sektionens sidor i detta num-

mer kommer Du kunna läsa om allt 
från kongressen i Täby. Richard Willy 
har själv skrivit sin artikel och bidragit 
med bilder från sitt labb.  

Kongressen började med att avgående 
ordförande för OMT sektionen, Björn 
Aasa och avgående ordförande för 
FYIM sektionen Uwe Hallman hälsade 
alla välkomna. Därefter tog Fysiotera-
peuternas ordförande Stefan Jutterdal 
över ordet och tog upp den aktuella 
situationen för privatpraktiserande 
sjukgymnaster/ fysioterapeuter i Stock-
holmsregionen som innebär sänkta 
ersättningsnivåer. Stefan påpekade att 
vi alla kan göra något för att påverka 

 Largely in part to the simplicity of running, the United States 
is currently undergoing a second running boom with a 300% 
increase in participation since 1990 alone.(2)  Indeed, nearly 
30 million Americans run at least weekly.(3)  For many, recre-
ational running serves an important role in meeting minimal 
recommended exercises guidelines to reduce the risk of many 
chronic diseases including obesity, diabetes and heart disease.  

Common running injuries 
Unfortunately, the high rate of running-related injuries may 
serve as a barrier to regular participation in this activity. In-
deed, running is associated with a 19.4-79.3% incidence of 
injury.(31)  Therefore, it is not surprising that many individu-
als cite either previous injuries or fear of injury as a reason for 
failing to meet current recommended levels of exercise.(1) 
The knee is the most common site of injury, with approxima-
tely 50% of all injuries occurring there.(28)  Of these, patello-
femoral pain is the most common, representing nearly 50% of 
all knee injuries.(28)  Other common running injuries include 
iliotibial band syndrome (1.9-12% incidence), tibial stress 
fractures (2.2-7.8% incidence) and Achilles tendinopathy 
(9.1-10.9% incidence).(6, 10, 16, 28)  Therapists who treat 
runners should be comfortable with the etiology and the evi-

dence evaluating contemporary treatments for these most 
common injuries. Running injuries are mul-
ti-factorial in nature.  While not inclusive, pos-
sible causative factors may include anatomical 
alignment, training errors, defi cient tissue 
qualities, strength defi cits, genetics, nutri-
tional defi cits, systemic physiology dys-
function, psychosocial, central sensitiza-
tion, and faulty mechanics. Of these, 
training errors is most often cited as the 
primary culprit in many running injuries, 
although there is much heterogeneity in 
study designs.(20)  Perhaps the most 
vulnerable group are novice runners 
who are overweight.(19, 21) For instan-
ce, it has been suggested that novice 
runners with a BMI >30 kg/m2 who 
run more than three kilometers in 
the fi rst week of a training program 
may be more susceptible to 
sustaining a running-related 
injury.(19)  Due to the impor-
tance of appropriate training 

och att vi måste samverka och bygga 
relationer. Han talade också om det 
viktiga sektionsarbetet och avslutade 
med orden; ”Tillsammans blir vi starka”. 

Richard Willy

Stefan Jutterdal

common injuries. Running injuries are mul-
ti-factorial in nature.  While not inclusive, pos-
sible causative factors may include anatomical 
alignment, training errors, defi cient tissue 
qualities, strength defi cits, genetics, nutri-
tional defi cits, systemic physiology dys-
function, psychosocial, central sensitiza-
tion, and faulty mechanics. Of these, 
training errors is most often cited as the 
primary culprit in many running injuries, 
although there is much heterogeneity in 
study designs.(20)  Perhaps the most 
vulnerable group are novice runners 
who are overweight.(19, 21) For instan-
ce, it has been suggested that novice 
runners with a BMI >30 kg/m2 who 
run more than three kilometers in 
the fi rst week of a training program 

u
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loads, analyzing an injured runner’s training program may be 
particularly insightful to a rehabilitation specialist. Best pre-
dictors of a future running-related injury is the presence of a 
previous running injury. Research consistently finds that one 
of the best predictors of a future running-related injury is the 
presence of a previous running injury.(8, 27, 29)  This finding 
is not surprising considering that the most common run-
ning-related injuries are associated with a high rate of chroni-
city and less than satisfactory rehabilitation outcomes.  For 
instance, nearly 73% of individuals who undergo rehabilita-
tion for patellofemoral pain, report  continued pain at 5.7 
year follow-up.(4) In female runners with a previous history 
of a tibial stress fracture, there is a six-fold increase in risk of 
sustaining a future tibial stress fracture. (30)  Despite the 
growing evidence supporting tendon loading programs,(15) 
still 40% of individuals with Achilles tendinopathy have unsa-
tisfactory outcomes after rehabilitation.(14) The high rates of 
chronicity associated with the most common running-related 
injuries suggests that current rehabilitation programs lack 
certain aspects that ensure success. 

Pathomechanical approach
Previously, it has been suggested 
that adopting a pathomechanical 
approach targeting suspect running 
mechanics, may improve success 
with particularly chronic run-
ning-related injuries.(34)   In a pat-
homechanical approach, suspect 
running mechanics are targeted in 
the intervention.(26)   Incorporation 
of principles of motor learning and 
motor control are a hallmark of a 
pathomechanical approach.  In con-
trast, the more common pathoana-
tomical approach focuses on treatment directly addressing 
the injured tissue.  A pathoanatomical approach may include 
stretching, manual therapies, strengthening of this injured 
anatomical structure.(13)  A pathomechanical approach 
works well with running-related injuries as many are associa-
ted with multiple aberrant running mechanics.  For instance, 
tibial stress fractures have been associated with excessive im-
pact forces(18), a narrow step width(17), excessive hip ad-
duction(23), and excessive rearfoot eversion(23) during run-
ning.  As one might surmise, a thorough running gait evalua-
tion is critical to the success of a pathomechanical treatment 
program so that the specific movement fault, if present, can 
be properly addressed.  It should be stressed that a patho-
mechanical and a pathoanatomical approach are both needed 
for a successful treatment program for a running-related in-
jury. Recent work in our lab at East Carolina University has 
focused on novel ways to address the pathomechanics associ-

ated with many running-related injuries.  Much of our work 
aims to develop interventions to address overstriding and 
medial collapse mechanics, the two most common patho-
mechanics associated with running-related injuries.

Overstriding
Overstriding is characterized by a longer than optimal step 
length.  Hallmark signs of overstriding include excessive verti-
cal oscillation of the runner’s center of mass, a nearly exten-
ded knee at footstrike, and footstrike far in front of the run-
ner’s center of mass.(7) Despite these kinematic signs of over-
striding, optimal step rate is highly individual.  Our work and 
others have found that a moderate increase in step rate of 
5-10% reduces impact forces, decreases patellofemoral joint 
loads, reduces energy absorbed at the knee and hip, and de-
creases medial collapse mechanics.(7, 12, 33, 35)  Therefore, 
cueing an increase in step rate can be beneficial for runners 
recovering from a tibial stress fracture, patellofemoral pain, 
and iliotibial band syndrome provided the runner demonstra-
tes overstriding mechanics.  We have found that using a 

simple metronome can be effective at 
cueing an increase in step rate.(33)  
More high tech methods, such as the 
use of a portable wrist mounted com-
puter, are also highly effective at pro-
viding real time feedback on step rate.  
These modern running computers 
typically measure step rate with an 
accelerometer embedded either in the 
running computer itself or may requi-
re a footpod accessory.(35)  

Medial collapse mechanics
Medial collapse mechanics have also 
been associated with many running 

injuries, including patellofemoral pain, iliotibial band syndro-
me and tibial stress fractures.(22, 25)  Excessive hip adduc-
tion, hip internal rotation, and contralateral pelvic drop 
contribute to a knee valgus appearance in runners with medi-
al collapse mechanics. These hip motions may result in exces-
sive lateral tracking of the patella, increased strain of the ilioti-
bial band, and an increased bending moment acting on the 
tibia. Despite the common misconception that poor postero-
lateral hip strength contributes to this mechanic, medial col-
lapse is more closely related to faulty neuromuscular control 
of the hip abductors and hip external rotators.(32) Thus, in-
terventions which directly target the coordination of the pos-
terolateral hip musculature have met with success in the tre-
atment of patellofemoral pain and iliotibial band syndrome in 
runners.(9, 36)  Specifically, providing visual and verbal feed-
back on lower extremity alignment during running has been 
reported to significantly reduce medial collapse mechanics, re-
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duce pain and improve overall lower extremity function. Cli-
nically, visual feedback can be readily provided for the runner 
by a full-length mirror or a video feed during treadmill run-
ning.(36) 

Pre-gait retraining phase
A targeted strengthening program is critical to the success of a 
gait retraining program that targets either overstriding or me-
dial collapse mechanics.  An increase in step rate increases the 
demand on the hip flexors in the early swing phase and also 
increases hamstring and gluteal forces.(11)  To prepare for the 
demands of the retrained gait, we recommend a pre-gait re-
training phase that focuses on increasing the force generating 
capacity and tissue tolerance of these musculature. Therefore, 
strengthening exercises that target the hamstring and gluteal 
musculature may include single leg Romanian dead lifts or 
Nordic hamstring exercises.  Similarly, retraining medial col-
lapse mechanics also increases the demand on the hip ab-
ductors.  As such, a comprehensive hip abductor strengthe-
ning program is a necessary foundation prior to progressing 
into a retraining program targeting medial collapse mechanics. 
Additionally, rehabilitation programs should also include app-
ropriate strengthening exercises specific to the injured 
structure.  For example, it is clear that quadriceps strengthe-
ning has the best evidence for the treatment of patellofemoral 
pain.(5)(förstora den meningen)  Similarly, calf strengthening 
is also an important component in increasing the load absor-

bing capacity of the lower extremity after a tibial stress fractu-
re. (24) Despite the promise of a pathomechanical approach 
to the treatment of running-related injuries, the evidence is 
presently low.  Further work in the form of higher level in-
vestigations, such as prospective cohort and randomized con-
trol designs, are necessary.  In the meanwhile, adoption of this 
approach, in conjunction with carefully monitoring training 
loads and an effective strengthening program, may prove be-
neficial to the clinician in the treatment of particularly chro-
nic running-related injuries. Article by: Richard Willy, PT, 
PhD, OCS, Assistant Professor. Dept. of Physical Therapy, 
East Carolina University. 
Referenslistan hittar ni på http://www.fysioterapeuterna.se/
Om-forbundet/Sektioner/OMT/ under kongress och årsmöte.

Ben Carlsen Physioterapist PhD,  
Oslo Sports Trauma Research Center 
and Olympiatoppen  

Ben pratade om överbelastningsskador 
som drabbar unga spelare på hög nivå 
som spelar med lite äldre spelare. Det är 
viktigt att finna orsakerna till överbe-
lastningsskadorna. Interna och externa 
faktorers påverkan såsom ålder, kön, 
sport, omgivning, utmattning i vävnad 
och stress.  Gällande interna faktorer så 
har det i fyra studier inte påvisats att 
stretch har några effekter. Avseende 
uppvärmning, i studier på personer upp 
till 18 år, har man sett att risken för 
akuta skador minskar med 35 % och att 
överbelastningsskador minskar med 

47 % med uppvärmning. Studier som 
gjorts på vuxna fotbollsspelare har däre-
mot inte visat att det gör någon skillnad. 
Studie där kvinnliga militärer gavs D-vi-
tamin och Kalcium under åtta veckor 
visade att det minskade risken för 
stressfrakturer med 20 %. Handbolls-
tjejer är hjälpta av scapula stabiliserande 
övningar samt inåt- och utåt rotations-
övningar för axeln. Gällande externa 
faktorer så har man inte påvisat någon 
skillnad vilken skotyp som används. 
Barfota- minimalistiska skor finns det 
ingen evidens för. Ortopediska sulor 
kan minska risken för skador i nedre 
extremitet med 47 %. Gällande under-
lag så ökar konstgräs risken för överbe-
lastningsskador, (det finns för lite forsk-

ning på andra underlag). Låg intensiv 
belastning minskar risken för skador. 
Rekommendationen är att unga, under 
18 år, inte bör träna mer än 16-20 tim-
mar i veckan och få in en till två viloda-
gar. Vid en specifik sport bör de ta två 
till tre månaders vila per år ifrån den 
sporten. Utvärdering. På elit nivå mäts 
till exempel cyklisternas trampsteg. 
Pulsklocka och GPS är andra utvärde-
ringsverktyg som används. Subjektiv 
uppskattning används som sänker kvali-
teten. Psykologiska tester och presta-
tionstester används också.  Klinisk erfa-
renhet nivå fem= låg evidens.  
Referat av: Karolina Eriksson,  
karolina@omtsweden.se och  
Anna Jansson, info@ahfysiopraktik.se

Prevention of overuse injuries in sport
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Stefan Pettersson, Leg dietist, Med Dr, 
Institutionen för kost- och idrottsveten-
skap, Göteborgs Universitet. 

Stefan pratade om lämpligt energiintag i 
förhållande till träningsmängd och aktivi-
tet.  Det är bättre att ha ett positivt intag 
då en låg energitillgänglighet ger minskad 
prestation och hälsa. Låg energitillgäng-
lighet leder till minskad blodgenom-
strömning, minskad aerob energiomsätt-
ning och minskat glykogenlager.  Det 
sker en nedbrytning av muskler, senor, 
ligament och bindväv.  Även minskat 
mekaniskt arbete med nedsatt kraft och 
ökad risk för stressfrakturer hos främst 
kvinnor. Vid uthållighetsträning gäller 
det att få i sig en tillräcklig mängd kolhy-
drater främst efter och under passet.  
Vid högintensiv träning räcker glykoge-
ninlagringen 60-90 minuter. Intensiv 
styrketräning har visats kunna minska 

muskelglykogenlagren med 25-40 %, där 
de kraftigaste minskningarna sker i typ 
II-fi brerna.  För att underlätta ett adekvat 
intag av kolhydrater (och protein), re-
kommenderas personer med hög trä-
ningsfrekvens att inta ≥5 måltider/dag. 
Den traditionella synen på energibalans 
där man balanserar energiintaget till en-
ergiförbrukningen utifrån vikten gör det 
svårt att mäta TEE (energiförbrukning-
en). Den tar inte hänsyn till de energibe-
hov som grundläggande fysiologiska pro-
cesser såsom cellförnyelse, immunför-
svar, värmereglering med mera kräver.  
Att istället beräkna energitillgängligheten 
genom att se på energiintaget via kost 
och dra ifrån energiförbrukningen under 
träningen och dela med individens fett-
fria massa är att rekommendera. Exem-
pelvis 45 kilocalorier per kilo fettfri 
kroppsvikt för underhåll av kroppsvikt, 
fokus på utvecklande av idrottsspecifi ka 

färdigheter och mindre än 30 kilocalorier 
per kilo ger en låg TEE som leder till 
nedsatt hälsa och prestation. 
Återhämtningsmålet är betydelsefullt att 
ta då man tränat hårt två gånger samma 
dag. Vid styrketräning eller andra trä-
ningsformer med  ett pass per dag är 
detta inte nödvändigt. För att minimera 
symtom vid ned- överträning vid intensi-
va perioder är det mycket betydelsefullt.
Vad gäller kosttillskott är det få som till-
godogör eller behöver den, det mesta 
som säljs är ”business”. Stefan beskrev 
kosttillskotten som ”toppen av ett isberg” 
där basen är det viktigaste såsom nutri-
tionsintaget och återhämtningen. 

Referat av:  Karolina Eriksson,  
karolina@omtsweden.se och 
Anna Jansson, info@ahfysiopraktik.se

Kost, prestation och allmän hälsa 

Specialare till dig som
läser Manualen!

Gå till Exorlive.com/manualen 

Online träningsverktyg. Spara tid & pengar,
gör dina träningsprogram med ExorLive! 

Enkelt att använda, lätt att tycka om

0 kr
i två månader 

(värde: 449:-) 
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Carl Askling pratade om två olika hamstringsskador, var 
skadan sitter och hur man ska rehabilitera dessa skador. 
Man har jämfört konventionell träning för hamstringsskador 
med träning under muskelns förlängning. 

Det fi nns två olika typer av akuta hamstringsskador, ”stret-
chingskada” och ”sprinterskada”. Man ser dessa skador framför 
allt inom sprint, hoppsporter, fotboll och dans. Vid till exempel 
100 meter sprint så sker skadorna oftast efter 60-70 meter, dom 
har oftast inte känt av några besvär innan skadan utan den sker 
plötsligt. Det är det långa huvudet av Biceps femoris som oftast 
drabbas och skadan brukar sitta ungefär åtta centimeter nedan-
för sittbensknölen. Stretchingsskadan kan både 
drabba fotbollsspelare och dansare. Oftast sker 
skadan då det är fl exion i höften med samtidig 
extension i knät och skadan sker uppe vid fästet 
på sittbensknölen och det är längre reha-
bilitering jämfört med sprinterskadan. 
Rehabiliteringen är lång för dessa skador och ofta 
går man tillbaka till idrotten för tidigt och då är 
det lätt att ”återskada” sig. Man jämförde kon-
ventionell träning (the conventional protokoll 
- C-protocol) med träning där man tränar 
under muskelns förlängning (the lengthe-
ning protocol - L-protocol). De som har 
tränat med L-protocol programmet 
återhämtar sig snabbare medan fl er 
i C-protocol programmet känner sig 
allt som oftast osäkra på att senan ska 
hålla vid återgång till idrotten. För att per-
sonen ska återgå till idrotten bör den kän-
na sig säker på att senan ska hålla. Man 
gör då ett SLR test där personen ligger 
på rygg med det icke affekterade 
benet fastspänt mot bristen. 
Patienten ska sedan lyfta benet 
rakt upp med sträckt knä under 
hög hastighet. Innan testet utförs 
så ska de skatta hur säkra de kän-
ner sig att muskeln ska hålla. 
Är de det minsta osäkra bör dom 
fortsätta sin rehabilitering.  
 
Referat av: Karolina Eriksson, karolina@omtsweden.se och 
Anna Jansson, info@ahfysiopraktik.se

Akuta hamstrings-
skador - skadetyper, 
prognos, rehabilitering 
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Santax Medico erbjuder två innova-
tiva ultraljudutrustningar för arbete 
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Terason uSmart 3200T:
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• Snabb uppstart 
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• Batteridrift
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Jessica Norrbom, PhD, Avdelningen 
för fysiologi och farmakologi vid Ka-
rolinska Institutet.

Det är inte bara träningen som är vik-
tigt utan att vi även minskar ner på vårt 
stillasittande. På en till två veckor där 
man har haft många perioder av långva-
rigt sittande kan man se förhöjt blod-
tryck, försämrad blocksockerkontroll 
och höjda blodfetter. Avbrutet stillasit-
tande var 20:e minut sänker blodsock-
ret och man kan även se en koppling till 
lägre Body Mass Index (BMI) samt 
lägre triglycerider. 
Den ”gyllene halvtimmen”, rask prome-
nad på 30 minuter varje dag ger en ris-
kreduktion med 20% i att utveckla 
folkhälsosjukdomar. Hälsoeffekter av 
fysisk aktivitet påverkar alla kroppens 
organ! Redan vid 20 minuters prome-
nad ser man en minskad risk att dö i 
förtid med cirka 16-30 % och denna 
riskminskning ser man hos normalvik-
tiga. Liten mängd fysisk aktivitet kan ha 
stora hälsoeffekter för den som är stil-

lasittande och för folkhälsan. Efter ett 
träningspass ser man ett lägre blodtryck 
under de följande12 timmarna. Man 
ser även bättre sockerkontroll i 24-48 
timmar delvis på grund av tömning av 
kolhydrater och ökad känslighet i mus-
kulaturen. 

Stärk din hjärna 
Fysisk aktivitet påverkar signalsubstan-
serna i hjärnan, bland annat Noradrena-
lin, Dopamin och Serotonin. Vi får en 
ökad vakenhet, uppmärksamhet, glädje, 
lugn, tillfredställelse samt en ökad inre 
styrka. Den stressade hjärnan mår bra 
av rörelser och den påverkar hjärnans 
kognitiva förmåga som förbättrat min-
ne. Man kan se en ökning av neuron i 
vissa delar av hjärnan. Fysisk aktivitet 
ses förhindra, lindra och förebygga åter-
fall av depression. 

Vad bestämmer träningssvaret? 
Hur våra kroppar reagerar och anpassar 
sig av fysisk träning beror på både fysio-
logiska och genetiska orsaker. Samma 

sort av fysisk aktivitet ger olika effekter 
på olika individer.  
Men oavsett vilken fysisk aktivitet vi 
utför så ger det en hälsovinst för alla. 
Det fi nns många faktorer som avgör 
hur vi svarar på träning bland annat trä-
ningsgraden och tidigare erfarenheter 
av träning. Duration, frekvens och in-
tensitet är sedan tidigare kända fakto-
rer. Korta och intensiva pass ger stora 
förbättringar på syreupptag och insu-
linresistans och det har en påverkan 
även under efterföljande dygn. Inter-
vallträning gör att det är lättare att trä-
na på en tyngre belastning totalt sett. 
Variationen i träningen är viktig för att 
undvika att man når en ”platå”. Samma 
typ av träning ger efter en tid inte sam-
ma effekt på hälsan, man når inte sam-
ma resultat.  
De som svarar mest på träningen svarar 
även bäst på förändrad genaktivitet. Av 
exakt samma sorts träning får vissa 
bättre uthållighet och andra blir starka-
re. Fysisk aktivitet sänker blodtrycket 
mest hos personer med ”gynnsamma” 
gener. 

Referat av: Karolina Eriksson, 
karolina@omtsweden.se och 
Anna Jansson, info@ahfysiopraktik.se

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på 
olika sätt– genetiska förutsättningar och vad 
händer med hjärnan

Jessica Norrbom
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Tommy Lundberg, Fil dr i idrottsve-
tenskap, inst. För Laboratoriemedicin, 
avd. för klinisk fysiologi, KI. 

Den allmänna föreställningen är att 
regelbunden uthållighetsträning inter-
fererar med styrketräning och försäm-
rar muskelns förmåga att växa och ut-
veckla kraft. Uthållighetsträning leder 
till en uthålligare skelettmuskel med 
ökad täthet av blodkärl och mitokond-
rier medan styrketräning resulterar i 
muskulära och neurala anpassningar 
som tillsammans gör muskeln större 
och starkare. Tommy Lundberg presen-
terade nyligen gjorda studier som un-
dersökte effekterna av kombinerad 
uthållighets- och styrketräning hos 
unga fysiskt aktiva män. I de olika stu-

dierna fick försökspersonerna träna ena 
benet med enbart styrketräning (kon-
trollben), medan det andra benet utför-
de kombinerad uthållighets- och styr-
keträning med antingen kort (15 minu-
ter) eller lång (6 timmar) vila mellan 
passen. Det visade sig att uthållighets-
träning inte försämrar den muskelupp-
byggande effekten av styrketräning som 
man tidigare har trott, tvärtom kan 
kombinerad träning leda till snabbare 
muskelhypertrofi jämfört med enbart 
styrketräning. Åtminstone i början av 
ett träningsprogram. Motionärer och 
de flesta idrottare kan träna uthållighet 
och styrka inom samma träningspro-
gram utan några negativa konsekvenser. 
De atleter som bör ha längre återhämt-
ning mellan uthållighetspassen och 

Kan muskeln bli snabb, stark och 
uthållig på samma gång

styrkepassen är de som prioriterar styr-
ka och explosivitet. Här såg man att 
endast 15 minuters vila mellan passen 
gav en försämrad utveckling av explosiv 
styrka. Frågan om man bör träna uthål-
lighet eller styrka först är fortsatt en 
komplex fråga och beror till stor del på 
vilken målsättning atleten har. Tillägg 
till studierna är att nervsystemets roll 
är fortsatt underutforskat samt att en 
viktig aspekt i träningen är att undvika 
trötthet och för stor träningsmängd.  
 
Referat av: Anna Jansson  
info@ahfysiopraktik.se och  
Karolina Eriksson,  
karolina@omtsweden.se 

Urban Johansson, professor i psykologi 
inriktning idrott, Högskolan i Halm-
stad

Urban pratade under sin föreläsning 
om olika psykosociala och biopsykoso-
ciala bakomliggande faktorer som kan 
orsaka traumatiska idrottsskador. En 
mängd olika psykosociala faktorer före-
slås vara en riskfaktor för att skada sig, 
bland annat personliga faktorer som 
oro och ångest. Stress kan vara en risk-
faktor och då både daglig stress samt 
negativ stress i livet. Däremot kan bra 
emotionellt socialt stöd vara en före-
byggande faktor för att skada sig i idrot-
ten. Daglig stress och ”krångel” som ett 

upplevt stresstillstånd har man sett är 
en utav de största riskfaktorerna för att 
skada sig.  Det gjordes en studie på fot-
bollsspelare i Sverige där interventions-
gruppen fick hjälp med stresshantering, 
fysisk och mental avslappning, träning 
av självförtroende samt att de skulle 
skriva dagbok. Man såg en klar minsk-
ning av skador i interventionsgruppen 
jämfört med kontrollgruppen. 
Biopsykosociala faktorer som riskfak-
tor är till exempel att i vissa tränings-
kulturer så accepteras smärta mer, man 
övertränar lättare och risken för skador 
ökar. En del trycker bort känslor för att 
inte upplevas som svag. Kultur och 
norm spelar en roll, många kan ha en 

 

stor press på sig från föräldrar och trä-
nare. Hur kan man då förhindra skad-
or på grund av psykologiska faktorer? 
Idrottaren ska kunna känna att dom 
kan prata om allt, de bör få hjälp med 
att lära sig lyssna på kroppen. Tränare, 
coacher och föräldrar ska försöka möta 
personen med en icke bedömande in-
ställning. Det är till stor hjälp om lagen 
har psykologisk hjälp som är inriktade 
på idrottare. 
 
Referat av:  
Karolina Eriksson,  
karolina@omtsweden.se och  
Anna Jansson  
info@ahfysiopraktik.se

Psykologiska bakgrundsfaktorer till 
överbelastningsskador inom idrotten
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POSTERVINNARE 
Detta år hade juryn svårt att be-
stämma sig om en postervinnare, 
därför blev det två: 
Helena Käll med postern ”Styrka och 
hoppförmåga – 4-7 år efter främre 
korsbandsrekonstruktion”.  och Nicola 
Lucaj med postern ”Äldre personers 
attityd till styrketräning” . 
Vi säger grattis till dem och bra jobbat!

På OMT sektionens årsmöte den 20/3 valde ordförande 
Björn Aasa och Helena Wreeby (AU IFOMPT) att avgå.
Kalle Nordén valdes som ny ordförande och Christina Matson blev vald som 
ansvarig för externa kurser. Karolina Eriksson valdes några veckor efter årsmötet 
in som adjungerande ledamot. 

På kvällen bjöds det på en välsmakande bu� é och underhållning 
av gruppen ”dom andra”. 

De bjöd på en kavalkad av hits från 60-talet fram till idag. Vi � ck stifta bekantskap 
med både Jokkmokks Jokke och ABBA. När de hade värmt upp oss så var det ingen 
som längre satt kvar på sin stol utan det var bara för coverband nummer två att ta 
vid och det gjorde de med bravur!

Helena Käll Nicola Lucaj

Björn Aasa och Helena 
Wreeby avtackades.

Christina Matson, 
specialist OMT.

Karolina Eriksson, OMT 
sjukgymnast, verksam i 
Västerås. 

Den nygamla styrelsen i full färd 
med att driva OMT sektionen fram-
åt, saknas på bilden gör Karolina 
Eriksson som valdes in i styrelsen 
några veckor senare.
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Metha Brattwall MD PhD  
Vårdenhetsöverläkare Bitr. verksam-
hetschef An/Op/IVA SU/Mölndal

Metha talade om akut och posto-
perativ smärta på OK sektionens 
årsmöte:
Varför behöver man behandla akut 
smärta? Multifaktoriella orsaker såsom 
att lungfunktionen påverkas fysiolo-
giskt, man får ett stressvar, immobilise-
ring, hjärtpåverkan, tarmparalys.
Psykologiskt: oro, sömnsvårigheter, 
lidande och coping. 
Vid akut smärta är det viktigt att analy-
sera, åtgärda och behandla. (förstora 
upp den meningen)
Postoperativ smärta kräver att man 
planerar, behandlar och förebygger. 
Den dagkirurgiska verksamheten stäl-
ler krav på att patienten är adekvat 
smärtlindrad och ska kunna gå hem 
samma dag eller kväll.  Patienterna be-
höver rätt smärtlindring såväl under 
operation, på uppvaket, på avdelningen 
och hemma. 
I studier vad gäller postoperativ smärta 
förefaller många ha ont, exempelvis 
tonsillopererade har svår smärta i 
minst en vecka och man bör kunna 
behandla dem bättre. Smärta är under-
behandlat, kronisk smärta kan drabba 
alla och det är viktigt med förebyggan-
de behandling.
Riskpatienter är de med tidigare erfa-
renhet av svår smärta postoperativt 
och som redan har smärtproblematik 
samt en pågående analgetikabehand-
ling. Patienter med dålig kooperabilitet 
– exempelvis person som haft ångest 
eller depression och lätt till katastrof-
tankar eller psykologisk sårbarhet. 
Även den kirurgiska tekniken påverkar.
Vanlig smärtlindring är: Paracetamol, 
NSAID, opioider, kortison och alfa-2 
agonister.
Det optimala är ”Multimodal behand-
ling”

Multimodal behandling
Vid en balanserad multimodal analgesi 
utnyttjar man additiv och synergistisk 
effekt av flera läkemedel. Man pratar 
om en bra ”cocktail”.
Det innebär opioidsparande och opioi-
dersättande terapi, man undviker be-
handling med hög dos av enskilda 
medel, minskar dosberoende biverk-
ningar och potentiell toxicitet.
Genom att behandla på olika nivåer 
förebygger man sensitisering:
–  minska duration och intensitet  

av smärta
–  minska nociception -  läkemedel
–  minska transmission- blockad
–  modulering –NMDA blockering 

(finns på ryggmärgsnivå)

I multimodal behandling ingår: 
Paracetamol: har en central effekt. Den 
är som en cannabinoid – men saknar 
eufori. NNT3.8 innebär ganska god 
smärtlindring, hypotermi, (sänker fe-
ber) sömn. Metaboliseras i levern. Till 
barn kan man ge 24 milligram/kgx4 i 
max tre dagar, exempelvis postopera-
tivt.
NSAID: den mest selektiva: etoricoxib, 
den minst selektiva Ketorolac.  Arcoxia 
– ger ej magsårsrisk. Säkrast är Naprox-
en, som helst ska användas bara kort tid 
(tre till fem dagar), samma med Diklo-
fenak.
NSAID ger en COX2 inhibition. I sam-
band med ortopedisk kirurgi är man 
ibland restriktiv med användning av 
NSAID men ett till tre dygn är okej och 
därefter kan de ges igen efter fyra veck-
or ur ett läkningsperspektiv. 
Vid tillstånd som exempelvis höftsko-
pier är det indicerat: där vill man för-
hindra heterotrop ossifikation. 
Är man hjärtsjuk bör man vara försik-
tig, där kan man istället ge kortison.
Tramadol/Tiparol: bör undvikas. Det 
kan vara okej till leverpatienter men är 
starkt beroendeframkallande. Risk för 

illamående, kramper och svår abstinens. 
Minskar bland annat återupptaget av 
serotonin.
Kodein: inget som Metha Brattwall 
heller rekommenderar: Panocod, Cito-
don måste först omvandlas till morfin 
för att få effekt. Ger 1/7 effekt av mor-
fin. Det finns dödsfall hos barn som är 
snabbnedbrytare och som då omvand-
lat Kodein till mycket stora doser Mor-
fin. Varning för missbruksrisk och för-
stoppning.
Opioider: har använts i minst tusen år 
och ger effekt på nociceptiv smärta och 
viss effekt på neuropatisk.
Morfin: har en peroral biotillgänglighet 
på 10-50 %, det vill säga den ger olika 
effekt hos olika personer.
Ketobemidon: Ketogan ger en stark 
kickeffekt som liknar LSD,  blockerar 
inte NMDA receptorer vilket man 
trodde tidigare och används bara i 
Skandinavien och Argentina.
Oxikodon: har en hög peroral biotill-
gänglighet på 60-80 % och kan ges till 
barn.
Targiniq:  Oxikodon/Naloxon är bättre 
än Oxycontin om man ser till förstopp-
ning.
Tapentadol: Opioidagonist + noradre-
nalinreceptorinhibition.
Ketamin: Ketalar har effekt på kronisk 
smärta och depression. Hypnotisk.
Gabapentinoider: Gabapentin/Prega-
balin, används bland annat på knäplas-

Akut och postoperativ smärta

u
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tiker. Minskar behov av andra analgeti-
ka, är beroendeframkallande och har en 
del biverkningar. Den är okej postope-
rativt några dagar men kan ge abstinens 
och kramper.
Glucocorticoider: Dexamethasone, 
Betapred: mindre ont, mindre illamåen-
de.
Alfa-2 adrenoreceptoragonister: Cata-
presan –Klonidin , iv/nässpray Dexdor 
minskar delirium på uppvaket.
Lokalbedövning kan ges i sårkanter och 
det är bra att göra det tidigt. Före ope-
ration till exempel Carbocain. Intraar-
tikulärt kan man exempelvis ge NSAID 
och kortison.
Hur gör vi preoperativt: paracetamol, 
NSAID och blockad.
Under operation är kombinationen 
narkos + lokalbedövning/blockad något 
man föredrar. Det minskar behovet av 
anestesi och höga doser av opioider.
När inget hjälper krävs en analys: Var? 
Varför? Gipstryck? Cirkulation? Däref-

ter kan man prova blockad – om det ej 
hjälper använd eventuellt Klonidin. 
Man kan pröva även Pump med Ketalar 
plus morfin eller Metadon. 
Ketalar och Dexmedetomidin är inte 
andningsdeprimerande. 

En särskild tanke på äldre patienter: de 
har minskad muskelmassa och kropps-
vätska. De har mer kroppsfett förhål-
landevis, lägre plasmaproteinhalt och 
kan ha en försämrad njur- och lever-
funktion. Därför ska man ge mindre 
doser med längre intervall. Opioider får 
större distributionsvolym.
Vid ett normalt smärtförlopp ökar 
smärtan från dag ett till tre men mins-
kar sedan. 
Start på multimodal smärtlindring är 
vid planering och premedicinering.
Målet som ska uppnås för bra postope-
rativ situation är 4XA, det vill säga:
Analgesia 1)Alimentation 2)Ambula-
tion 3) Alertness 4)

På Dagkirurgen har man en rutin för 
varje ingrepp. 
Kehlet (dansk forskare). ”Fast track, 
enhanced recovery”: Viktigt med infor-
mation till patienten: Exempelvis: du 
ska stå upp efter tre timmar.
Hellre en stark opioid i rätt dos istället 
för en svag opioid.
Intressanta artiklar att läsa: Dahl et al: 
2014 Postoperative effects of paraceta-
mol, NSAIDs, glucocorticoids, gaba-
pentinoids and their combinations. 
Acta Anaesth Scand 08/18/2014 Po-
gatzki-Zahn 2014. “Non –opioid anal-
gesics for postoperative pain manage-
ment” Curr Opinion in Anaesthesioo-
gy, 07/08/2014
Falzone:”Postoperative analgesia in el-
derly patients”. Drugs 
Aging.2013;30(2):81-90.

Sammanfattning av Ethel Andersson, 
ethel.andersson@vgregion.se

I slutet av januari anordnade Ortoped-Ki-
rurgiska sektionen en kurs om fotens 
skador och rehabilitering. Föreläsarna var 
läkare och fysioterapeuter från Sahlgren-
ska Universitetsjukhuset /Mölndal.  
Överläkare Michael Möller inledde före-
läsningarna med att prata om frakturer 
och hälsenerupturer. Han berättade ock-
så om Svenska Frakturregistret som nu 
50 % av landets ortopedkliniker har an-
slutit sig till.  Detta register är helt webba-
serat och skapat av överläkarna Michael 
Möller och Carl Ekholm. Uppgifter om 
skadetyp, frakturtyp och behandling re-
gistreras i Svenska frakturregistret. Kom-
plikationer till behandling och det av 
patienten själv skattade resultatet utgör 
grunden för bedömning av behandlings-
resultatet. Såväl kirurgiskt som icke-ki-
rurgiskt behandlade frakturer registreras.  
Mer om detta register finns att läsa om på 
nätet www.frakturregistret.se
Fysioterapi vid fotledsfraktur, kliniska 

Fotkurs rehabriktlinjer och kliniska erfarenheter 
efter calcaneusfraktur och hälseneruptur 
fortsatte sedan fysioterapeuterna Åse 
Hautau, Maria Liljeros och Ethel Anders-
son att delge kursdeltagarna. 
Eftermiddagen fortsatte med att ortoped 
Martin Åhlund och fysioterapeut Lena 
Jensen föreläste om plattfot och förvär-
vad plattfot. Efter detta berättade ortope-
dingenjör Jacqueline Siegenthaler om 
undersökning, behandling och utprov-
ning av inlägg vid plattfot och calcaneus-
fraktur. Roland Kaldeius massageterapeut 
och idrottsmassör avslutade dagen med 
ett uppskattat teoretiskt och praktiskt 
moment då deltagarna själva fick pröva 
att tejpa såväl fotleder som tår. I kursut-
värderingen bad vi deltagarna att önska 
nya ämnen för kommande kurser. Är det 
någon som har i deér och vill anordna 
kurs i OK-sektionens regi så hör av er till 
styrelsen genom  
birgitta.nyberg@vgregion.se.

Maria Liljeros

Praktiska moment 
under fotdagen

Jacqueline Siegenthaler
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Hälseneruptur, ny rutin 
på Ortopedkliniken  
SU/Mölndal
Jag har under flera år ingått i en arbetsgupp som fördju-
pat sig i hälsenerupturer.  Den rutin vi tidigare följde var 
med gips i två veckor oavsett kirurgi eller ej, därefter ortos-
behandling i sex veckor med fri plantarflexion men låst i 
dorsalextension -30°, -15° och 0°. 

Patienterna rörelsetränade i ortos. Vi var inte nöjda med den 
ledade ortosen som ibland havererade. Den rekonditionera-
des och återanvändes flertal gånger med visst slitage. Patien-
ter hade problem med lämplig belastning i ortosen.  Att 
”toucha” med tån i golvet och ortosen ställd i spetsfot 30° 
var inte alltid enkelt varvid ortosens skänklar trycktes bakåt 
och foten ställdes då i mindre plantarflexion, mer neutrallä-
ge. Det påstods att alltför många patienter med ickekirur-
giskt behandlade hälsenerupturer läktes med icke önskvärd 
förlängning och fick opereras runt om på sjukhusen i Göte-
borgs närområden.  Vi sökte i närområdet och i övriga Sveri-
ge och världen efter olika rutiner, bollplank och artiklar som 
stärkte vår tro att gå över till en Walkerortos som behand-
lingmodell. Bland annt läste vi en artikel om ”Force in the 
achilles during walking with ankle fot orthosis” där man såg 
att om patienter lade full belastning i en ortos låst vi -20° 
dorsalextension och fri plantarflexion utan hälstöd var be-
lastningen på hälsenan större än då man går barfota (Fröberg 
et al 2009).  Bland annat hämtade vi rutiner från Falu lasa-
rett, Ortopedkliniken i Kungsbacka, Linköping och en stu-
die i Göteborg med kollegor från Sportrehab. Samtliga an-
vänder Walkerortos under fyra till åtta veckor.
Målsättningen vid behandling är att senan ska återfå hållfast-
het mot töjning, elastisk styvhet, sin vikt och så optimal 
längd som möjligt.  Patienten ska återfå full styrka, optimal 
rörlighet och kunna återgå till önskad aktivitetsnivå.
Walkerortosen ger möjlighet till tidig belastning. Träningen 
under ortostiden skiljde sig från olika behandlingsprotokoll. 
I vissa fick de patienter som var ickekirurgiskt behandlade 
enbart lufta foten. Andra tillät tidig rörelseträning utan ortos 
samt att sova utan den nattetid oavsett behandlingsval initi-
alt. Vår önskan var att använda samma behandlingsprotokoll 
avsett kirurgi eller ej. De läkare på Mölndal som var engage-
rade i hälsenerutin ville dock ej att de icke kirurgiskt be-
handlade patienterna skulle sova utan ortosen, men detta är 
enda skillnaden för våra patienter nu.
De med kirurgiskt behandlad hälsena får sova utan ortos 
fyra veckor efter kirurgi, det vill säga efter de första två veck-

Dimo Tzotzis Leg. ortopedingenjör 0706-50 91 41
Blekinge, Kalmar, Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten
Rickard Hanzek Leg. ortopedingenjör 0761-30 57 70
Västra Götaland, Dalarna, Västmanland, Värmland, Södermanland, Östergötland, Gotland
Claes Esplund Key Account Manager 0709-22 79 77
Vakant 040-39 40 00 Stockholm, Uppsala, Örebro

DJO Nordic AB | Murmansgatan 126 | 212 25 Malmö  | 040 39 40 00
info.nordic@DJOglobal.com | www.DJOglobal.se
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AirSelect erbjuder komfort, kontroll och läkning med 
marknadens mest avancerade pneumatiska fotortos.
Det integrerade luftsystemet ger maximal komfort och 
minimerar svullnader genom att patienten kan fylla de 
enskilda luftcellerna separat. SoftStrike-tekniken dämpar 
och avleder slag och stötar, medan den lättviktiga, 
gungsulan främjar en naturlig gångstil så att dagliga 
aktiviteter kan utföras precis som vanligt.
 
AirSelect walker finns nu tillgänglig på er Ortopedtekniska 
avdelning för beställning. Vi kommer gärna ut till er och 
demonstrerar den! Har ni frågor eller funderingar, 
kontakta gärna er produktspecialist.

DEN OPTIMALA

KOMBINATIONEN
UTVECKLAD FÖR BÄSTA KOMFORT OCH LÄKNING

Kontakt din produktspecialist för att boka ett möte

SoftStrike
Technology Duplex

Technology
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orna med ortos.  De får också ta av den vid dusch om det 
kan ske säkert.
De som ej genomgått kirurgi behåller ortosen nattetid fram 
tills avveckling av denna, åtta veckor efter skadan , det vill 
säga sex veckor i ortosbehandling.

Olika ortoser
Vi provade ett flertal modeller och var i kontakt med flera 
leverantörer samt OTA och ortopedingenjör  Jacqueline 
Siegenthaler. Den modell som sedan initierades på Mölndal 
var Air Select Elite, finns i fem storlekar samt har tre  upp-
blåsbara luftkanaler och hälkilar som levereras i förpackning 
av fem stycken. Vi har sedan gått över till den enklare mo-
dellen, Air Select Standard med två luftkanaler, bland annat 
på grund av ekonomiska skäl  och att den nu används som 
engångs.
Då fysioterapeuten ser patienten i samband med avgipsning 
och läkarbesök på Ortopedmottagningen provas stöveln ut 
samt tre hälkilar sätts under hälen och ska då ge en vinkel på 
22° plantarflexion. 
Ganska snart har det visat sig att framför allt de med kirur-
giskt behandlad hälsena har gipsats i kraftig spetsfot och där-
för har man fått anpassa antal kilar därefter, ibland med fyra 
och någon enstaka gång fem kilar. Om det här står det inte 
något i rutinen om och kanske finns det anledning att revide-
ra den så småningom. Eller så kanske det är ortopedkirurgen 
som inte ska gipsa i alltför kraftig spetsfot? Med den nya or-
tosen blir stortån mer immobiliserad och vi vet hur viktigt 
det är med stortåns rörlighet under gångcykeln. Därför po-
ängterar vi vikten av att träna rörelseomfånget i stortån ak-

tivt och passivt. Ortosen tas av flera gånger dagligen för trä-
ning och stimulering av hälsenan i ett begränsat rörelseom-
fång.

Rutiner
Vi ser nu patienterna dels på Ortopedmottagningen samt på 
Fysioterapin när de använt ortosen i två veckor. Vi tittar och 
känner på hälsenan, repeterar hemprogram, diskuterar 
skoval, fortsatt rehabilitering så att patienten i god tid har 
uppföljning efter ortosavveckling. Vi planerar också om pa-
tienten själv tar bort andra och tredje kilen eller kommer 
åter till Fysioterapin för att få hjälp med detta.
Den erfarenhet jag fått detta halvår är att vissa patienter helt 
själv sköter den återstående hanteringen av kilar fram tills 
återbesöket.  Andra med sårproblem vill komma åter och vi 
har även möjlighet att konsultera sårsköterska. Om det före-
ligger skav så kan man polstra och jag har satt på självhäftan-
de flanell (som vi vanligtvis använder till bland annat hand-
ledsortoser) om det varit nåt vass kant som känts av. Den 
sista kilen tas oftast bort av patienterna själva. 
Vi har haft bra uppbackning av Richard Hanzek som levere-
rat ortoserna och han har varit tillgänglig om det funnits pro-
blem och frågor och även kommit vid flertal tillfällen för 
utbildning av fysioterapeuter och gipstekniker. 
Även på vår kursdag fanns Richard på plats och kunde visa 
olika ortoser för alla intresserade.

Önskar ni mer information kring vår rutin så kontakta mig 
per mail: ethel.andersson@vgregion.se så kan jag skicka den.
Ethel Andersson/Ok-sektionen

–  Vi rekommenderar en ”Walkingsko” 
(promenadsko) om du vill kunna gå 
mycket och ge dina fötter bästa hjälp 
och komfort.

–  Skon ska ha en god avrullning och 
hälisättning. Detta kräver att sulan är 
rundad vid tårna och lite vid hälen.

–  Skon ska ha snörning eller kardborre-
band för god anpassning. Lång snör-
ning gör det lättare att komma in och 
ur skon.

–  För att få en bra stabilitet i ankeln och 
i foten ska skon ha en stabil hälkappa.

–  Kläm på hälkappan för att bedöma 
stabilitet

–  En ökad bredd på sulan ökar sidosta-
biliteten och balansen.

–  Stabilitet ges också genom att ha en 
vridstyv sula.

–  Vrid på sulan för att bedöma dess 
styvhet.

–  Skon ska inte kunna böjas annat än 
under tåleden.

–  För lättare anpassning ska skon ha en 
löstagbar innersula.

–  Välj en sko som passar din fotform 
och är bekväm. Se till att det finns 
plats att ”vifta” på tårna inuti skon.

–  Känn med handen inuti skon att den 
är fri från vassa sömmar eller kanter.

Ortopedteknik Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset ger Skoråd:

–  Titta på dina fötter efter en stunds 
användning, irriterade röda fötter 
tyder på dålig passforma av skorna.

–  Köp en sko som är cirka tio millime-
ter längre än längsta tån. För barn 
cirka tio till femton millimeter längre 
än tån.

–  Skor är en förbrukningsvara, slitna 
skor bör bytas ut.

Denna Brukarinformation förmedlad 
av Ethel Andersson 
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Biomekanik, ortopedteknik och plattfot
Jacqueline Siegenthaler: leg. ortopedin-
genjör och ortopedskomakare på Orto-
pedteknik, Sahlgrenska universitets-
sjukhuset lärde oss mer om Biomeka-
nik, ortopedteknik och plattfot. 

Jacqueline tittar på patienten såväl i 
stående som i rörelse. Stämmer fotens 
rörelseaxlar med önskad biomekanik i 
övriga kroppen?
Analys av gångcykeln ligger till grund 
för den ortopedtekniska behandlingen 
av nedre extremitet. Gångcykeln består 
av en svängfas, (40%) och en ståfas (60 
%). Hon hänvisar till Rancho Los 
Amigos som till exempel utarbetat Gait 
Analysis Checklist, som finns på nätet 
och är ett systematiskt undersöknings-
protokoll. De har också visat att det är 
svårt att göra en bra visuell gånganalys 
men att man kan öva upp sin förmåga 
genom att använda ett strukturerat sys-
tem. Intressanta saker att titta på är na-
turligtvis ledernas rörelseomfång men 
även spårvidd och fotvinklar (normalt 
cirka fem till sju graders utåtrotation 
vilket motsvarar fem i ett på en klocka. 
Om patienten har nedsatt rörelseom-
fång i ankelleden kan man se en för tidig 
heel-of och knäflexion eller för sen he-
el-off och knäextension. Om patienten 
har nedsatt rörelseomfång i mellanfoten 
får man fråga sig om foten kan placeras 
plantigrad utan att det medför kompen-
satorisk stegavveckling/ felställningar i 
proximalare leder.
För många patienter kan det vara allra 
viktigast att kunna få en bra balans. Den 
primära balansstrategin är lokaliserad till 
ankeln där det är korta hävarmar som 
kräver litet rörelseutslag och lite energi. 
Om man tvingas använda den sekundära 
strategin, är den lokaliserad till höften 
där det är långa hävarmar, större rörelse-
utslag och mer energikrävande.
Rörelseomfång i fotledens sagittalplan 
är normalt cirka 15° dorsalextension 
och plantarflektion 55°. Stortåns rörel-
seomfång bör vara cirka 65° dorsalex-

tension och plantarflektion cirka 40°. 
Även en mindre begränsning i tårnas 
dorsalextension påverkar gångfas och 
rörelseaxlar och bör uppmärksammas.  
I frontalplan är hälens rörlighet och 
framfotens rotation av stort intresse. För 
en god helhetsbild av patientens biome-
kanik är det bra att ta med knäets och 
höftens flektion och extension liksom 
inåt-utåtrotation. 
Ortopedtekniska hjälpmedel kan vara 
både ortoser, skor och inlägg.
Ortoser används vid svårare stabilitets-
besvär, men också vid nedsatt muskel-
funktion till exempel droppfot.
Skorna: ska ha bra passform det vill säga 
längd, bredd, höjd och tåform. Hur är 
funktionen, sulstabiliteten, klackspräng-
ning och tåsprängning?  Ja, vad är det? 
klacksprängning menas klackhöjd och 
tåsprängning är att skorna lyfts upp lite 
vid tårna, ungefär som en walkingsko, 
annars snubblar man. I den skorådsbro-
schyr ortopedteknik i Göteborg lämnar 
ut står att stabila skor ska ha en kraftig 
bakkappa, den ska ha en vridstyv sula, 
den ska böja sig vid MTP leden, annars 
får man fixa med inlägg, den ska passa 
på foten, den ska sitta stadigt och sulan 
ska gå att lyfta ur för att lämna plats för 
ett personligt inlägg.  En sko kan dessut-
om ofta ändras med hjälp av ortoped-
tekniska åtgärder. Till exempel kan 
klack och sula breddas för att ge patien-
ten ökad stabilitet. Stel rullsula är en 
annan vanlig åtgärd och något man an-
vänder vid rörelseinskränkningar i ankel 
och tåleder och gör det lättare att få 
knäet att jobba rätt. En grundtanke är 
att det är bättre att ändra på skorna så 
att de passar på foten än tvärtom.
Om patienten har en hallux rigidus med 
0° i rörelseomfång i tån kan inte skon 
ha normal tå- eller klacksprängning och 
patienten behöver stel rullsula. Om rö-
relseomfånget är 10-20° klarar man en 
normal tåsprängning, en låg 
klacksprängning på 10-15 millimeter 
men behöver en stel rullsula.

Frågan om MBT-skor är bra dök upp. 
Jacquelines svar på detta var att om pa-
tienten har en god sidostabilitet och 
balans har hon inga invändningar, i an-
nat fall kanske man får sträcka sig till att 
använda just de skorna som ett tränings-
redskap.
Med ett inlägg strävar man framför allt 
mot att ge en ökad belastningsyta i foten 
och stabilisera i steget, på en vuxen fot 
kan man inte räkna med att kunna kor-
rigera foten . Med ett inlägg skall situa-
tionen, till exempel rörelse och smärta 
bli förbättrad, om inte korrigera inlägget 
efter några veckor. Ena ytan i inlägget 
ska passa foten och den andra skon. 
Därför skall man vara lite försiktig med 
att flytta inlägg mellan skor, om det inte 
är likadana skor. Det finns olika typer av 
inlägg och om fotens proportioner över-
ensstämmer med standardfoten kan 
man använda ett prefabricerat. Om fo-
tens proportioner avviker från standard-
foten gör man ett inlägg efter avgjut-
ning. Som avslutning pratade Jacqueline 
lite om hur man arbetar med några diag-
nosgrupper när det gäller ortopedtek-
nisk försörjning på Mölndals sjukhus. 
Bland annat talade hon om calcaneus-
frakturer och plattfotsproblematik.
Vid calcaneusfraktur gör man alltid ett 
inlägg unilateralt efter avgjutning som 
enligt rutiner på Mölndals sjukhus. Det 
nya inlägget är mycket tunt i ett material 
av Novothermtyp. Det har höga kanter 
som fördelar trycket, samt eventuellt 
klackkil om det finns en rörelse-
inskränkning i ankelleden. Inlägget är av 
Langetyp och de ska sluta vid MTP-le-
derna. Inlägget skall placeras i en stabil 
sko och ska användas då foten belastas i 
cirka sex månader. Det är vanligt med 
långvariga smärtor efter denna fraktur 
och eventuellt gör man nya inlägg efter 
cirka sex månader. Det är bra med 
dämpning i skorna och mjukt under 
hälen.

Referat: Ethel Andersson
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Ny styrelsemedlem 
i OK sektionen

Annika Svahn Ekdahl: Privat-
praktiserande fysioterapeut i 
Mölnlycke och gästlärare på 
fysioterapeututbildningen 
Göteborgs universitet blir ny 
suppleant i OK styrelsen.  

Årets konferens för Svenska McKen-
zieinstitutet och sektionen för MDT 
ägde rum på Aros Congress Center i 
Västerås. Det var ljusa, fräscha loka-
ler och god mat.

Våra styrelser hade satt ihop ett spän-
nande program med fokus på nacken. 
Dag ett fi ck lära oss om effekten av 
nackspecifi k träning vid två olika diag-
noser, förändrad muskelfunktion hos 

MDT-konferens i Västerås 17-18 april 2015
personer med långvariga besvär efter 
whiplash-skada och stenosproblematik. 
Vi fi ck också en intressant introduk-
tion till OMI (Ortopedisk Medicin 
International). Dagen avslutades med 
en workshop med fokus på extremite-
ter. Vi deltagare använde varandra som 
patienter och tränade på att snabbt 
komma fram till en klassifi kation och 
ge behandlingsförslag. Nyttigt och ro-
ligt. Dag två hade vi fl era workshops 

som våra lärare höll i: differentialdiag-
nostik nacke-axel och nacke-thorakal-
rygg plus diagnostik nacke-huvudvärk. 
Vi fi ck även träna tekniker. Det är alltid 
lika värdefullt och nyttigt att träna och 
refl ektera i grupp runt olika problem-
områden. Jag vill tacka organisations-
kommittén och våra styrelser för två 
inspirerande dagar.

Maria Jakobsson 

MDT SEKTIONEN
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MDT-konferensen inleddes med att 
sjukgymnast Maria Landén Ludvigs-
son  redogjorde för tre studier som hon 
tillsammans med Gunnel Peterson och 
Anneli Peolsson snart har slutfört. En 
artikel är införd i Clinical Journal of 
Pain 2015 Apr; 31(4):294-303: The 
effect of neck-specifi c exercise with or 
without a behavioral approach. Två 
till artiklar kommer förhoppningsvis i 
tryck inom några månader.

Tidigare forskning har visat att nack-
specifi k stabiliseringsträning har god 
effekt på kronisk nacksmärta, kronisk 
cervikalt utlöst huvudvärk samt kro-
nisk cervikal rhizopati.
Maria Landén Ludvigssons forskning 
har utförts som en multicenterstudie i 
sex landsting. 216 patienter med kro-
nisk WAD grad 2-3 har deltagit. De har 
indelats i tre grupper med olika trä-
ningsinriktningar: Nackspecifi k träning, 
nackspecifi k träning med beteende-

medicinsk approach (primärvårdsan-
passad nivå), samt fysisk aktivitet via 
FaR. Upplevd smärtnivå, tilltro till sin 
egen förmåga samt funktionsnivån 
mättes.
De två sjukgymnastledda grupperna 
förbättrades mer än FaR-gruppen, och 
det var också fl er deltagare i dessa båda 
grupper som halverat sin smärtnivå och 
betydligt förbättrat sin funktion än i 
FaR-gruppen. Gruppskillnaderna fanns 
kvar även efter två år. Det var ingen 
signifi kant skillnad mellan de båda sjuk-
gymnastledda grupperna.
 
Som en spin-off har man även tittat på 
vilka faktorer hos patienterna när de 
gick in i studien som verkar varit vikti-
gast för förbättringen: Efter tre måna-
der var det patienter med större grad av 
funktionsnedsättning, med WAD 3, 
med positiva förväntningar, samt de 
som deltog i grupperna med antingen 
nackspecifi k träning eller i kombina-

Nackspeci� k stabiliseringsträning har god 
e� ekt bekräftar forskningen

tionsgruppen. Efter ett år var det en-
dast en faktor som hade betydelse för 
smärthalveringen: Om man hade tränat 
nackspecifi k stabiliseringsträning eller 
inte.

Fotnot 1: Maria Landén Ludvigsson är 
förutom leg sjukgymnast även specia-
list kompetent inom primär hälso- och 
sjukvård, har MDT-examen och OMT 
2-examen. Jobbar nu både kliniskt 
inom primärvården i Motala samt fors-
kar som doktorand vid Linköpings 
Universitet.

Fotnot 2: Länk till träningsprogrammet 
för nackspecifi k stabilitetsträning 
http://liu.diva-portal.org/smash/get/
diva2:785214/FULLTEXT02.pdf

Sammanfattat av Ingela Holmer 
leg sjukgymnast med MDT-examen

Maria Landén Ludvigsson
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MDT konferens 17-18/4 2015
REFERAT från föreläsningen Harmo-
nierar OMI med MDT? En introduk-
tion i Ortopedisk Medicin Internatio-
nal och durakonceptet kopplat till 
nackbesvär. Föreläsare: Tomas Gus-
tavsson, nordisk lärare för OMI Glo-
bal och ansvarig för OMI-utbildning-
en i Norden. www.ominorden.com 

OMI har stort fokus på diagnostik. 
Undersökningen är standardiserad och 
lägger stor vikt vid anamnesen och en 
noggrann klinisk unde rsökning som ska 
leda till en klinisk bild. Målet är att 
”hålla händerna borta” vid undersök-
ningen. Man utgår från Cyriax idé att få 
maximal information med så få tester 
som möjligt. Man undersöker ”bättre 
av” och ”sämre av” på samma sätt som 
inom MDT. Tomas berättar att styrkan 
i systemet är systematiken, alla patien-
ter undersöks på samma sätt. Han be-
skriver OMI som en kokbok med en 
massa recept.
Klassifi ceringen av ryggradens symtom 
delas först upp i mekaniska eller icke 
mekaniska symtom.
De mekaniska symtomen delas upp i 
tre områden
1. Ligamentära: dessa delas sedan upp i 
posturala syndrom och dysfunktion

2. Stenos-koncept: dessa delas upp i 
spinal stenos och lateral recess stenos, 
d v s ”det har hänt något i interverte-
bralleden”.
3. Det durala konceptet (Cyriax 
1945). Hypotesen för detta koncept är 
följande: det behövs två premisser för 
symtom. Det ena är att diskdegenera-
tion och diskförskjutning är smärtfria 
händelser. Den andra premissen är dura 
mater, det är den strukturen som ger 
symtom. I detta koncept söker man 
artikulära tecken och symtom som kan 
relateras till mekaniskt uppförande hos 
disken. Till exempel att olika positioner 
och rörelser ökar symtomen på grund 
av att de leder till biomekaniska föränd-
ringar som ökar trycket mot duran. 
Exempel på durala symtom är smärta 
vid hosta. Durala tecken är positiv SLR 
och positiv nackfl exion (man sträcker 
på durasäcken). Akut torticollis och 
lumbago beskrivs som en diskodural 
interaktion/konfl ikt.

Behandling
OMI söker hela tiden samarbete med 
allmänläkare eftersom en viktig del av 
behandlingen är injektioner. Deras frå-
geställningar är: A) har jag någon möj-
lighet att fl ytta den subluxerade disken 
så att den inte har kontakt med duran? 

B) kan man desensitisera/deinfl ammera 
duran med injektionsbehandling (sa-
kral epidural injektion eller rotblock-
ad)? De epidurala injektionerna är styr-
da via ultraljud.
Jag frågade om indikationer för injek-
tionsbehandling. Ischias med rotaffek-
tion får bäst resultat, 70% förbättras. 
Långvarig lumbago ger sämre resultat.
Det var spännande att lyssna på Tomas. 
Det jag saknade var studieresultat som 
bevisade deras teorier angående du-
ra-konceptet.
Så… harmonierar OMI med MDT? 
Mitt svar är ja, vi har ett gemensamt 
språk och liknande sätt att undersöka. 
Den stora skillnaden mot MDT är be-
handlingen, framför allt injektionerna.

Vid pennan
Maria Jakobsson

Harmonierar OMI med MDT? 

Tomas Gustafsson

Årets MDT-konferens smygstartade 
dagen innan med en endagsutbild-
ning med fokus på extremiteterna. 

På förmiddagen deltog man antingen i 
introduktions utbildningen med Lars 
Degerfeldt, eller i fördjupnings delen 
ledd av Göte Norberg. Lars tog upp om 
de tre syndromen, undersökningsstatus 
samt vanliga besvärsmönster. Göte repe-
terade syndromen, gav en uppdatering 
av de kliniska mönstren och av litteratu-

ren samt gav fördjupande kunskaper 
runt behandling av kontraktila dysfunk-
tioner. Eftermiddagen ägnades gemen-
samt till fem olika patientundersökning-
ar, utförda av antingen Lars eller Göte, 
med efterföljande diskussion: Axel, 
höft, knä, armbåge samt fotled. 
En mycket bra, inspirerande och givan-
de dag!

Sammanfattat av Ingela Holmer 
leg sjukgymnast med MDT-examen

Fördjupningsutbildning extremiteter

Lars Degerfeldt
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Det är en stor utmaning att efter 
15 år i yrket släppa taget och sätta 
sitt kliniska arbete under lupp. Att i 
varje steg behöva refl ektera över, reso-
nera kring och motivera varför du gör 
eller inte gör på ett visst sätt. Det vet 
sjukgymnasterna Angelica Gunnars-
son och Anders Bengtsson, som båda 
ser tillbaka på diplomautbildningen 
som en krävande period med många 
nya insikter.

Det har snart gått ett år sedan Ange lica 
Gunnarsson tog högre examen i MDT 
på europakonferensen i Toulouse, 
Frankrike. Under två dagar pågick exa-
minationen där hon bland annat fi ck 
visa prov på sina färdigheter i klinisk 
undersökning, kliniskt resonemang och 
kritisk analys.
– Några av världens främsta sjukgym-
naster inom MDT var examinatorer, 
vilket gjorde det extra nervöst. Mycket 
handlade om mitt sätt att kliniskt reso-
nera, hur jag motiverade de steg som 
ledde fram till diagnos. Varför valde jag 
att gå vidare på ett visst sätt? Kunde jag 
ha gjort på något annat sätt? Vilken 
vetenskaplig grund fanns det bakom 
mitt resonemang?

Anders Bengtsson är i slutfasen av sin 
utbildning. Hans förväntningar var höga 
och dom har infriats, framförallt under 
den kliniska delen av utbildningen.
– Den kliniska delen är mer krävande 
och mer givande än någon annan vida-
reutbildning jag tidigare genomfört 
inom sjukgymnastik. Möjligheten att få 
lära sig av och få feedback på det man 
gör av erfarna mentorer och min kollega 
Henrik, har varit väldigt utvecklande.

Anders och Angelica ansökte båda till 
diplomautbildningen eftersom den kli-
niska delen av utbildningen kunde ge-
nomföras i Sverige sedan några år.  Båda 
genomförde en termins teoristudier på 
distans via universitetet i Dundee, 

Skottland. Den internationella miljön 
med kollegor från hela världen var in-
spirerande och undervisningen höll en 
hög nivå. Angelica betonar vikten av att 
planera och avsätta tid för studierna 
– Om jag visste vad jag vet idag hade jag 
försökt att avsätta daglig tid för studier. 
Optimalt tror jag är att arbeta halva 
dagar och studera resten.  

Diplomautbildningen (högre examen i 
MDT), ger den högsta teoretiska och 
kliniska kompetensnivån inom Meka-
nisk diagnostik och terapi och målet är 
att utbilda de allra bästa klinikerna 
inom muskuloskeletal hälsa. För An-
ders har den största utmaningen inte 
handlat om att lära sig nya tekniker 
utan snarare om att bli medveten om 
och justera detaljer i sitt eget beteende 
gentemot patienten, som till exempel 
kroppsspråk och tonläge. 
– I det vardagliga arbetet ges oftast inte 
den möjligheten till refl ektion över ditt 
eget sätt att arbeta, menar Anders. 
Angelica beskriver den kliniska delen 
av utbildningen som en berg -och dal-
bana, där hon ena stunden kände dig 
stark och andra stunden tvivlade helt 
på sig själv.  

Det var tufft att ständigt vara under 
lupp, men det gäller att ta vara på tiden 
och tillåta sig själv att göra alla misstag, 
refl ektera och lära sig av dem. När jag 
ser tillbaka på utbildningen var det just 
under de kliniska diskussionerna jag 
lärde mig mest. Det var där jag hela 

tiden var tvungen att motivera mina val 
av fråga, test eller åtgärd. 

Hon beskriver sin egen utveckling som 
en pågående process, men att det är en 
tryggare och mer självsäker Angelica 
som möter sina patienter idag.
Jag är säkrare och mer professionell i 
mina patientbedömningar och nöjer 
mig inte med att dra förhastade slutsat-
ser. Jag testar tills jag förstår om patien-
tens besvär ska hanteras av mig eller 
om patienten ska remitteras vidare. 

Just nu jobbar Angelica med att utveck-
la sitt sätt att sortera i informationen 
hon får från patienten, att avgöra vilka 
frågor hon ska ställa och vilka tester 
hon ska välja, för att snabbare bekräfta 
eller förkasta sin hypotes. 

Även Anders betonar att han använder 
systemet på ett mer strukturerat och 
effektivt sätt än tidigare.
– Hittills har jag lärt mig mycket, men 
jag har en hel del att jobba på. Det 
känns som att de nya sakerna vi jobbat 
på börjar falla lite mer på plats. Jag upp-
lever att mitt kliniska resonemang, mitt 
sätt att utvärdera och utbilda patienten 
har blivit minst en nivå bättre jämfört 
med innan utbildningsstarten.

Fakta om diplomautbildningen 
(Högre examen i MDT)
Utbildningen ger dig den högsta teoretis-
ka och kliniska kompetensnivån i Meka-
nisk Diagnostik och Terapi. Målet är att 

Utbildningen som ställer frågan varför

Ange lica GunnarssonAnders Bengtsson

u
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Johanna Wibault

du ska utvecklas till en av de allra bästa 
klinikerna inom muskuloskelatal hälsa. 
Idag fi nns det åtta personer med Högre 
examen/Diploma i MDT i Sverige. För 
att vara behörig att söka måste du ha 
examen i MDT(credential) samt vara 
klinisk verksam. Eftersom teoriutbild-
ningen genomförs på engelska måste du 
också kunna intyga att du har tillräckliga 
kunskaper i engelska, vilket innebär god-
känt TOEFL- eller IELTS-test.
Internationella McKenzieinstitutet har 
samlat bra och detaljerad information 
om utbildningens upplägg och innehåll 
på www.diplomamdt.com. Där fi nns 
även utförligt beskrivet hur du går till-
väga för att ansöka till utbildningen. 

Har du frågor som rör diplomautbild-
ningens kliniska del i Sverige är du väl-
kommen att kontakta Göte Norgren, en 
av tre mentorer och samordnare för 
utbildningen i Sverige. Du når honom 

på telefon 0660-162 62 eller via e-post 
bgnorgren@gmail.com

Ansök senast 19 oktober 2015 till 
utbildningen med start i januari 2016.

Programöversikt
Diplomaprogrammet består av två delar; en teoretisk och en klinisk. Modellen 
nedan beskriver processen, från teori till Högre examen i MDT. 

Gunnel Peterson sjukgymnast., dokto-
rand IMH. Linköpings Universitet. 
Ultraljudsundersökning av nack-
muskler. Förändrad muskelfunktion 
hos personer med långvariga besvär 
efter whiplashskada.

Årligen drabbas 200-300/100 000 av 
whiplashskada och får kraftiga symtom 
med nacksmärta, nedsatt funktion, yrsel, 
tinnitus, dimsyn, nedsatt koncentration 
och huvudvärk.
Syfte
Kan diagnostiken förbättras?
Undersökningen genomfördes med 
ultraljud, ljudvågor, AKO, 2D, 235bil-
der per sekund. I studien ingick 26 
personer, 20 kvinnor och 6 män, samt-
liga skadade från sex månader upp till 
tre år. Samtliga personer hade smärta i 
höger sida.

Undersöknings genomförande 
Höger arm lyfts från 0-90 grader 10 
repetitioner, med en metronom 40 slag. 
Mätte lyft nummer ett och nummer 
tio. Kvinnor lyfte ett kilo och män två 
kilo. Studien undersökte m. Longus 

colli, Longus capitis samt Sternocleido-
mastoideus höger sida. ROI, mätvärde i 
fi lmen, man undersökte den procentu-
ella förändringen av kontraktionen och 
förlängningen, det mättes på tre centi-
meter av muskeln.

Resultat
Det fanns ingen skillnad mellan grup-
perna när man tittade på musklerna på 
gruppnivå. När man sedan undersökte 
skillnaden muskel för muskel syns en 
skillnad. Hos den friska gruppen syns 
ett samarbete mellan m. Sternocleido-
mastoideus och Longus colli och 
Longus capitis medan i den gruppen 
med whiplash ses att dessa muskler 
inte samarbetar vid kontraktion. 

Konklusion
Det verkar fi nnas en individuell balans 
mellan djupa och ytliga ventrala nack-
muskler för personer utan nackbesvär. 
Den balansen är förändrad för många 
personer med långvariga besvär av 
whiplash.

Johanna Wibault  Leg. Sjukgymnast, 
doktorand IMH Linköpings Universi-
tet. Effekter av strukturerad postopera-
tiv rehabilitering/nackspecifi k träning 
för patienter med cervikal radikulapati 
- resultat av randomiserad multicenter 
studie. 

Johanna Ring Carlsson

Ultraljudsundersökning av nackmuskler

Gunnel Peterson
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Programöversikt
Diplomaprogrammet består av två delar; en teoretisk och en klinisk. Modellen 
nedan beskriver processen, från teori till Högre examen i MDT. 

KURSKALENDARIE
 

   i n o m  F y s i o t e r a p e u t e r n a
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi

EVENEMANG/KONGRESSER DATUM ORT
Kurs och workshop i rörelsekontroll rygg/bäcken/höft 
enligt Sahrmann (e hemsida för mer information) 25–26 sept Västerås

OMT–UTBILDNING
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2) 7–9 okt, 21–22 okt, 5–6 nov 2015 Västerås

OMT 1 Övre (E2, R1/R2) 26–28 aug, 10–11 sep, 24–25 sep 2015 Västerås
OMT 1 Övre (E2, R1/R2) 16–18 sep, 15–16 okt, 12–13 nov 2015 Lund
OMT 1 Övre (E2, R1/R2) 18–20 sep, 24–25 okt, 21–22 nov 2015 Umeå
OMT 1 Övre (E2, R1/R2) 8–10 okt, 5–6 nov, 19–20 nov 2015 Stockholm

OMT 2 jan 2016–juni 2017 Västerås
OMT 2 jan 2016–juni 2017 Lund
OMT 3 jan 2016–juni 2017 Västerås

(E= Extremiteter, R=Columna, 1=Undersökning, 2=Behandling)
Info samt anmälan av ovan OMT–kurser till aktuell lärare, se www.OMTsweden.se!

ÖVRIGA KURSER
Ultraljudskurser
Hands–onsweden(www.hands–onsweden.se)
Hands–on A introduktion nedre och övre extremitetet 25–26 maj 2015 Stockholm
Hands–on C repetition och examen 27–28 maj 2015 Stockholm
Hands–on B fördjupningskurs nedre extremiteter 10–11 sept 2015 Stockholm
Hands–on A introduktion nedre och övre extremitetet 30 sept–1 okt 2015 Stockholm
Hands–on höft och ljumske 4–5 nov 2015 Stockholm
Hands–on B fördjupningskurs övre extremiteter 11–12 nov 2015 Stockholm
Hands–on C repetition och examen 3–4 dec 2015 Stockholm

 DATUM ORT
Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)
Fördjupningskurs övre extremitet 19–20 maj 2015 Linköping
Introduktionskurs 1–2 sept 2015 Linköping
Fördjupningskurs nedre extremitet 3–4 nov 2015 Linköping
Fördjupningskurs övre extremitet 8–9 dec 2015 Linköping

Kinetic Control(www.getmovement.se för info och anmälan)
Axel 27–28 maj 2015 Stockholm
Lumbal 24–26 sept 2015 Stockholm
Mark Comerford Masterclass  23–24 okt 2015 Helsingborg
Nacke 12–13 nov 2015 Helsingborg
Höft 10–11 dec 2015 Helsingborg

� e Performance Matrix(kontakta clare@getmovement.se för kurser)

A-kurs, Lumbalryggen
Göteborg  16-19 september
Ystad         30 september-3 oktober
Stockholm  6-7/11 + 20-21/11

B-kurs, Cervikal- och 
Thorakalryggen
Göteborg   23-26 september
Ystad  11-14 november
Stockholm  25-28 november

C-kurs, Problemlösning, 
workshops, nedre extremitet       
Stockholm   6-9 oktober

D-kurs, Avancerad problem-
lösning, manuella tekniker,  
övre extremitet      
Stockholm  27-30 oktober 

Examen
Göteborg  21 november

At
t gå k

urs är att växa.

Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud 
från grundläggande kunskap om MDT till certi-
�erad examen på en hög nivå. Våra kursledare 
har internationell lärarexamen och är aktivt 
verksamma inom MDT.
Anmäl dig idag och hitta inspirationen och 
glädjen i ökad kunskap!

Mer information om kurserna

www.mckenzie.se

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas

Få nytändning

Kurser 2015

Examen i MDT kan vara 

en del av din  

specialistk
ompetens

Senskadekurs
Stockholm 19 oktober



Logiq* F6 
– prisvärd och användarvänlig

Nyfiken på diagnostiskt ultraljud?
– Prata med Medema först

En prisvärd och lättan-
vänd ultraljuds apparat 
i konsol format med 
stor processor som 
ger en hög prestanda. 

Logiq* e BT12 och R6 
– med unika expertverktyg

Ett mångsidigt 
 diagnostiskt ultra-
ljud med kompakt 
profil och avance-
rade verktyg vilket 
gör Logiq e till den 
perfekta apparaten 
vid muskul o skeletal 
ultraljudsscanning.

Intresset ökar och användnings områdena för diagnostiskt ultraljud blir fler och fler. 
Medema samarbetar med GE Healthcare och erbjuder flera olika modeller av ultraljud 
som är specialanpassade för muskulo skele talt bruk och med mycket hög bildkvalitet.

Mycket lättanvända 
ultra ljudsapparater 
med touchscreen och 
avancerad teknologi. 

Venue* 40 och 50  
– enkel, snabb och flexibel

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!




