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gemensam skulderdag
på fysioterapidagarna

OMT kongressen 2016:

Välkommen till OMT- / FYIM kongress 2016
Upper & Lower Quarter
Rörelsekontroll, fascia och mycket mer
Keynote speaker Shirley Sahrmann och Tiina Lahtinen-Soupanki
Täby Park Hotell 11–12 mars
Pre-course 10:e mars, halvdag rörelseanalys med
Shirley Sahrmann eller en heldag fascia med Tiina Lahtinen-Suopanki
Anmälan på sektionen för Fysisk aktivitet och Idrottsmedicins hemsida

KONGRESS OCH ÅRSMÖTE

11–12 mars 2016 | Sektionerna FYIM OCH OMT

Upper & Lower Quarter
Rörelsekontroll, Fascia … och mycket mer

Torsdag 10 mars
Pre course

8.30 – 15.30

Pre course

16.00 – 19.00

Med lunch och kaffe (20 platser) FulltecknaT
Fascial manipulation in the treatment of upper extremity
repetitive strain injury and low back/pelvic pain.
Tiina Lahtinen-Suopanki  
Med fika innan (ca 70 platser)
Movement System Impairment Syndromes of the Lumbar Spine
– föreläsning och patientdemo.
Shirley Sahrmann

Fredag 11 mars

16.30 – 17.30

Årsmöten och mingel.
Lokal Courtyard

19.00 –  

Välkomstdrink i lobbyn.

19.30 –  

Buffémiddag med underhållning och sedan dans.

Lördag 12 mars
08.30 – 9.15

The role of fascia in musculoskeletal dysfunction and pain,
some aspects of fascial anatomy and physiology.
Tiina Lahtinen-Suopanki  

9.15 – 10.15

Fascial manipulation in the treatment of upper extremity
repetitive strain injury and low back/pelvic pain.
Tiina Lahtinen-Suopanki

10.15 – 10.45

Fika och besök hos utställarna.

10.45 – 12.00

How can you identify the reason your patient has groin pain
and the structures that may be causing it?
Kristian Thorborg

08.15 – 09.15

Registrering och kaffe. Besök hos utställarna.

09.15 – 09.30

Inledning.
Ordföranden för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
och OMT: Eva och Kalle

09.30 – 09.45

Förbundsordförande Stefan Jutterdal inviger 2016 års kongress.

09.45 – 10.45

”Fett säker” på den rätta livsstilen
Maj Lis Hellenius, Professor, Karolinska Institutet

12.00 – 13.20

Lunch och besök hos utställare.

10.45 – 11.15

Frukt och kaffe och besök utställare.

13.20 – 13.30

Vinnare av tipspromenaden, Bästa poster presenteras.

11.15 – 12.15

Movement System Impairment Syndromes of the Shoulder.
Shirley Sahrmann, Professor, St Louis Washington University, USA

13.30 – 13.50

Digital 3D human movement screening to capture movement
in a matter of minutes.
Glenn Bilby

12.15 – 13.30

Lunch

13.50 – 14.00

Bensträckare.

13.30 – 14.30

Hur ser det ut inne i skulderleden? Artroskopisk
genomgång av axelleden och preoperativ diagnostik.
Andreas Lewinsson, Ortoped Örebro

14.00 – 14.50

MSI Syndromes of the Cervical spine Lecture.
Shirley Sahrmann

14.30 – 15.00

FIKA och besök hos utställare.

14.50 – 15.45

Patient demo of neck problem.
Shirley Sahrmann

15.00 – 16.00

Patient demo of shoulder joint pain problem.
Shirley Sahrmann

15.45 –

Avslutning av kongressen.
Eva och Kalle

16.05 – 16.25

Altered movement patterns and deviating muscular activity
in individuals with anterior cruciate ligament injury.
Anna Trulsson, Leg. sjukgymn, Med dr.   
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Använd
fysioterapeuters
kompetens!

För vår yrkesgrupp är frågan om kunskap och kompetens sedan många år
så självklar och viktig. När jag besökte
OMT:s och Idrottsmedicinska sektionens gemensamma kongress i början
på året, så slog det mig igen vilken hög
standard och kunskapsnivå vår profession håller.
På världskongressen i Singapore, där
fysioterapeuter från 111 länder möttes
i maj, så var problemet snarast att välja
programpunkter från det mycket omfattande och stimulerande programmet.
På samma sätt var det när 1750 fysioterapeuter och sjukgymnaster möttes i
oktober under tre dagar på Stockholm
Waterfront till Fysioterapi 2015. Programmet var som vanligt späckat med
gediget innehåll, såväl av mycket kompetenta kollegor från vårt eget land

som av internationella medverkande.
Några exempel var professor Elizabeth
Dean, som talade om ”Swedish Physiotherapists Leading the Way with
Health-based Practice”, WCPT:s ord
förande Emma Stokes, som talade om
vikten av ett engagerat ledarskap och
IHI:s president och VD Maureen Bisognano, som betonade vikten av att ta
tillvara kunskapen från patienter och
närstående.
Vi ser återigen en oroande ökning av
antalet sjukskrivningar. Psykisk ohälsa
och besvär från rörelseorganens sjukdomar är de två viktigaste områdena.
Inom båda dessa områden har fysioterapeuter en avgörande och viktig kompetens. Nu behöver samhället och arbetsgivare förstå och ta tillvara vår
kompetens. För samtidigt som det finns
stora behov av mer kompetensutveckling, finns idag också mycket outnyttjad
kompetens. Som våra specialister, som
inte har tjänster/arbetsuppgifter som
motsvarar deras kunskap.
Snart ska utredningen om effektivisering av hälso- och sjukvården lämna sitt
slutbetänkande. Från Fysioterapeuterna
hoppas vi att utredningen ser kraften i
att tänka nytt och att använda rätt kompetens på rätt ställe. Teamsamverkan
och tillvaratagande av såväl patienters
som professionernas kompetens är en
förutsättning för en bättre hälso- och
sjukvård.

Fysioterapi kan vara en viktig del av att
lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Men då behövs nytt fokus på hälsa, förbyggande insatser, rehabilitering,
träning och rörelse. Vi ska bidra med
vår kompetens i mötet med patienterna, men inte bara det. Vi måste också
bli bättre på att påverka utformningen
av hälso- och sjukvården och samhället
i stort. Framtidens hälso- och sjukvård
kan bara bli bättre om vi blir bättre på
att påverka den. Patienterna kan bara
sättas mer i centrum om vi är villiga att
utgå från deras behov. Ohälsan kan bara
minskas om vi blir bättre på att ge fler
patienter rätt stöd. Det är vår uppgift
att göra allt detta utifrån den unika och
viktiga kompetens som vi har. Gör vi
det väl så kan vi förflytta berg.

Foto: Eva Dalin

Just nu talas det mycket om vikten av
kompetensförsörjning. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har bjudit
in till överläggningar om en svensk
nationell kompetensförsörjningsplan
och SKL för en utvecklingsdialog med
flera fackliga organisationer om kompetensfrågor. Hur ska hälso- och sjukvården klara sitt uppdrag med fortsatt hög kvalitet när alla pensionsavgångar slår till? Inom några år riskerar det att vara ett rejält gap mellan
tillgång och efterfrågan på kompe
tenta medarbetare.

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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Movement System Impairment och
förändrade rörelsemönster på gott och ont
Två fullspäckade kursdagar på Erikslunds sjukgymnastik i Västerås med
Björn Aasa som föreläsare i rörelseanalys enligt Sahrmann. Catharina
Bexander tackades också för sitt arbete som kvalitetsansvarig för OMT
utbildningarna i Sverige.
Vanligtvis arbetar vi utifrån ett patokinesiologiskt synsätt vilket betyder att vi
ser till den skadade strukturen och behandlar den. Denna kurs inriktades
istället utifrån ett kinesiopatologiskt synsätt, man återskapar den normala rörelsen i första hand för att se om den skadade och eller smärtande strukturen
normaliseras. Några nyckelbegrepp var
relativ flexibilitet och relativ stiffness,
det vill säga av olika skäl blir rörligheten begränsad i vissa områden vilket
kompenserar av en eller flera leder där
rörligheten i stället tas ut.
Utbildningen syftade till att ringa in
dessa områden och analysera vad som
orsakat att tillståndet uppstått. Fokus
var på att analysera rörelser och testa,
testa och åter testa strukturer och
muskler för att hitta smärtfria lägen
och se hur rörelsemönster ändras efter
bara några få korrekta repetitioner av
muskelaktivering.

Chatarina Bexander tackades för
sin insats som kvalitetsansvarig
för OMT utbildningarna i Sverige.
MANUALEN 4 | 2015

OMT sektionens styrelse och OMT lärare från hela
landet träffades på kursen som pågick i två dagar.

Subgruppering: Det finns olika sätt att
dela in patienter i subgrupper beroende
på hur deras rörelsemönster ser ut.
Peter O’Sullivan har en indelning som
är användbar och där också patientens
aktuella smärtmekanismer värderas.
Inom Sahrmanns Movement system
impairment delar man in patienterna
i subgrupper enligt den eller de rörelseriktningar som ger smärta. Dessa båda
sätt att indela är bra och kompletterar
varandra fint.

del är att förbättra den specifika muskelfunktionen för att märka snabbare resultat vilket vi märkte under kursens gång.
Dag 1: Båda undervisningsdagarna
demonstrerade Björn det kinesiopatologiska synsättet på en patient. Dag ett fokuserades på bäcken, ländrygg och höft.

Behandlingsprinciper:

Patientfall 1: Kvinna 50 år med tio års
anamnes av smärta i ländrygg, bäcken
och ut mot trochanter major bilateralt.
VAS sex av tio är normalt för patienten.
När smärtan är som värst får patienten
även ont i baksida lår, baksida knä och
ibland ner i vristerna. Morgonstelhet
där patienten nästan kryper upp ur
sängen och sedan måste stödja sig på
väggarna för att ta sig framåt. Vaknar
efter tre till fyra timmars sömn och
måste då gå upp i 30–60 minuter och
röra på sig för att dämpa smärtan.
Patienten är van vid hård träning men
får ont dagen efter ett pass. Svarar bra
på kortison i trochanter området vilket
pekar på dominerande nociceptiva
smärtmekanismer i det området.
Patienten bedömdes också ha en belastningsintolerans då hon tål statisk position sämst.

Hindra rörelse i den riktning som ger
symtom och instruera korrekt rörelsemönster vilket ska leda till minskade
symtom. Det som är för flexibelt eller
rörligt ska tränas och kontrolleras och
det som är svagt ska stärkas. En viktig

Björn förklarade för oss och patienten
att anledning till att hon inte kan vara i
samma position för länge på nätterna
kan bero på en ischemisk smärtbild. Då
blodtrycket sänks och kroppen går ner u

Relativ flexibilitet/stiffness:

Stiffness var ett ord som skapade diskussioner. Då vi såg snabba resultat på
stiffness efter bara ett fåtal repetitioner
av töjning eller träning undrade vi vad
stiffness beror på. Är stiffnessen reflexmedierad eller passiv? En vältränad
muskel kan bli stiff om den inte får ta
ut sin fulla rörelse medan en otränad
muskel också kan vara stiff men för att
den inte används. I ett multisegmentellt
system sker rörelsen där det är minst
motstånd. Stiffness leder till att vi utför
kompensatoriska rörelser i en viss riktning vilket leder till smärta.
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i vila minskar också blodtillflödet till
smärtreceptorer vilket gör att de efter
en tid i vila börjar fyra av och ge obehag
med syfte att få personen att röra på sig.
Detta obehag stegras och om patienten
inte vaknar och agerar hinner retningen
stegras så att patienten till slut vaknar
med onödigt hög smärta som tar onödigt lång tid att dämpa. Denna patient
fick därför rådet att ställa klockan på
natten så att hon inte sover längre än två
och en halv timme åt gången. Patienten
skulle då i förebyggande syfte gå upp
och röra på sig i cirka 20 sekunder och
sedan somna om igen. Smärtreceptorerna tillbakabildas om de inte stimuleras.
Detta är enligt Björn en effektiv metod
för att dämpa den perifera sensitiseringen och det brukar hända mycket på bara
en vecka. Denna gång blev patienten
direkt bättre den första natten hon provade detta och kände sig utsövd på morgonen trots de små avbrotten av sömnen
under natten. Vid undersökningen testades ”stiffness” i in och utåtrotation av
höfterna i sittande och liggande. Muskelstyrkan testades i muskelns innersta
bana för att där känna tydlig svaghet och
sidoskillnad. När svaghet påträffades,
som i patientens fall i obliquerna, fick
hon göra ett fåtal repetitioner där fokus
låg i att kunna rekrytera rätt muskler
utan att någon kompensation skulle ske
för att sedan återigen testa bålkontroll
och rörlighet och utvärdera om smärtan
minskade då samma rörelse utfördes
aktivt igen.
Regim blev att utföra träningsövningarna
i några veckor för att lära sig rekrytera
rätt muskler och bygga upp en grund-

Björn visar hur man ska
aktivera gluteerna istället för
hamstrings. Det böjda benet
ska glida uppför en vägg.

styrka. Därefter behöver patienten göra
lite stickprov på sig själv då och då för
att se om hon kan aktivera muskulaturen på rätt sätt. Övningarna ska göras
innan patienten utför aktiviteter som
brukar göra ont. Patienten ska om muskulaturen aktiveras på rätt sätt inte
behöva tänka på hur hon spänner rätt i
vardagen hela tiden.
Dag två fokuserades
på skuldra, nacke, axel

Dagen började med genomgång av hur
en normal scapula position ser ut: cirka
sju centimeters avstånd mellan margo
medialis och spinoserna. Basen på scapula ska inte vara lägre än Th3. Om
posteriora delen av acromion är lägre
än basen på spinae scapula är scapula
nedåtroterat. Caput humeri ska inte vara
mer än en tredjedel framför acromion,
om så är fallet kan det indikera att caput
humerus glidit för långt anteriort.

Nedre trapezius: I sidliggande, låt pati
enten hålla om armbågen och dra ut den
övre armen, aktivera nedre trapezius på
tillbakavägen utan att koppla på latissimus. Stående övning där man formar
armarna som ett V upp på väggen, kontrahera nedre trapezius och lyft armarna
lite ut från väggen, håll kvar tio sekunder och upprepa till du känner att du
kompenserar eller blir trött.
Serratus anterior: Stå på alla fyra, tryck
dig bakåt mot rumpan med hjälp av
armarna, behåll den kontraktionen i
axlarna när du sedan går tillbaka till fyrfotastående igen. Alternativt stå mot
vägg och glida med underarmarna upp
mot väggen, hålla skulderstabiliteten när
man lyfter armarna lite bort från väggen.
Reflektion om kursen

Ett axplock av specifik träning:

Björn Aasa lyckas som alltid att engagera
sina elever, det blev en hel del aha upplevelser inte minst från de två patienter
som villigt lät sig genomgå undersökning
och provbehandling och som kände för
bättring bara av ett fåtal repetitioner
med specifik träning eller töjning.
Kinesiopatologiskt synsätt känns inte
på något sätt märkligt utan bara helt
naturligt då man ser det sammantagna
rörelsemönstret för hela kroppen och
hur det påverkar den smärtande strukturen. Kursen hålls som två dagars kurs
rygg/bäcken och höft 22–23 januari
2016 i Västerås. Inget datum är spikat
för kurs i nacke/skuldra än.

Gluteus maximus: I magläge med flekterat knä, glid med benet uppför en vägg
för att aktivera gluteus istället för hamstring.

Referat av:
Lina Wallensten,
lina@omtsweden.se

Lägg en hand platt över scapula med
fingrarna åt lateralsidan, i vilken vinkel
mot frontalplan går handen? 30° är
normalläge, ju fler grader desto mer
inåtroterat är scapula. Testet kan göras
vid samtidig flexion i glenohumeralleden. Ökad inåtrotation kan bero på att
interskapulär muskulatur släpper för
fort. Notera också vilket håll armbågen
pekar mot, är det humerus eller scapula
som är inåtroterad?

Träning för nedre trapezius.

Serratus anterior träning utan att koppla
på latissimus dorsi, inte helt lätt kan tilläggas!
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Cervicogenic headache and dizziness:
Intervju med fysioterapeut Martin B. Josefsen

”We eventually agreed that we both
had a strong interest in the topic
and both had some good ideas
on both the need for – and on how
to – possibly strengthen research
based knowledge and clinical
competencies related to this area.”
Martin B. Josefsen

Manualen gjorde en intervju med
fysioterapeut Martin B. Josefsen som
är ena halvan av Falla/Josefsens
populära kurser i cervicogenic
headahe and dizziness.

Hur kommer det sig att ni började
arrangera kurser tillsammans?

ation (DMPA), alongside being chairman. I was primer and teacher on a
previous similar headache course held
in Denmark 2007, and I also supported
Gwendolen Jull on a similar following
course in Denmark. Deborah was also
invited in as a teacher in parts of the
courses in the main MPT program –
especially regarding cervical sensorimotor control.
Besides that Deborah and I have seen
each other at e.g. IFOMPT and Nordic
OMPT conferences. We are quite oftenly asked what time we met the first
time - and it seems that both Deborah
and I quite simply can't put a specific
date. Rotterdam 2008 (IFOMPT congress) might be a good guess regarding
one of the first times though. After a
nice gala diner – seeking out after-party
options along with other colleagues. I
wouldn't blame the social events or parties for us not remembering what day
we actually met the first time though …

At the time of initiating the course
Deborah was doing research in Denmark
and I was teaching within the Danish
Musculoskeletal Physiotherapy Associ-

We eventually agreed that we both had a
strong interest in the topic and both had
some good ideas on both the need for

Hur länge har ni arrangerat kurser
tillsammans?

We held the first masterclass part 1
course on cervicogenic headache and
dizziness in Denmark January 2011.
Together we started the main work on
the curriculum during 2010.
After celebrating the first successful
Danish courses we were happy to see a
growing Scandinavian interest in the
course. Turning to Sweden since 2012
was relevantly evoked by OMT Sweden
- and it has been a joyous and inspiring
tour so far. We always look forward to
going to Sweden once again.

MANUALEN 4 | 2015

– and on how to – possibly strengthen
research based knowledge and clinical
competencies related to this area. We saw
the need of this in Physiotherapy. Alongside with Deborah’s experiences – also
regarding her previous research in Australia and current international research
– it made the team-up easy and obvious.
Our result of a short thinking process
was: Let’s make a masterclass course on
the topic for all physiotherapists.
Varifrån kommer ert intresse
för cervikogen huvudvärk och
cervikogen yrsel?

My own interest started off in neck pain
and headache and quite quickly came to
include dizziness; as many causes and
mechanisms have overlaps when it
comes to the upper cervical spine.
In Denmark and other IFOMPT
countries headache and dizziness are
topics that to some extend are addressed in the manual/musculoskeletal
curriculae. It was largely during my
own post-grad OMPT education that
my interest in cervicogenic headache
took its main start – and it was also the u
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choice of topic for a case report at that
time. Also in early-mid 2000 I was
writing for the journal Fysioterapeuten
regarding presentation of recent (musculoskeletal) Cochrane reviews. One of
them was about headache including
cervicogenic headache. At that time
research and studies published on neck
pain, headache and dizziness increased;
it started off in the 90s and increased
during the coming decades.
My own aspirations include thoughts
of implementing current knowledge
and associated clinical competencies
in both teaching and clinical practice.
There are some items to highlighted in
both headache and dizziness. Evidence
is not filled up in all aspects of these
topics. But there is a growing body of
evidence to support both patho-anatomy,
patho-mechanics, associated sensorimotor changes, usefulness of clinical
assessment and examination tools, on
differential diagnosis and on evidence
of treatment effect of some treatment
approaches. This is especially the case
in cervicogenic headache and to quite
some extend less when it comes to
TMJ related headache. Cervicogenic
dizziness has to a lesser extend strong
diagnostic criteria and evidence on
treatment effect is still quite low. This
makes a differential diagnostic approach even more important.

of headache and dizziness that physiotherapists indeed can help.
Provided that knowledge and skills
regarding assessment and handling of
various headache and dizziness types
are accounted for – there are very good
potentials in physiotherapists helping
as many patients as possible.
Physiotherapists can help cervicogenic
headache patients, including the chronic pain cases, quite well. With non-invasive treatment options such as specific manual therapy addressing joint
dysfunction and specific exercise therapy addressing neuromuscular dysfunction. With long lasting results. And as
in all musculoskeletal pain conditions
those modalities must of course always
include a bio-psycho-social approach
and supplementary handling such as
information, advice, education etc –
based on thorough patient assessment
and clinical reasoning.
The good news is, that evidence supports certain physiotherapy assessment
and treatment options.
Another good help for patients would
be to actively tell and inform patients
when the headache or dizziness type
simply is out of the scope for physiotherapy handling. Helping those people
seek other and maybe helpful treatment options. This will also make a
good help for those patients.

Hur verkar fysiotterapi på patienter
med CGH och/eller cervikogen yrsel?

Hur uppskattar ni att kunskapen
är generellt för cgh och cervikogen
yrsel inom fysioterapin?

The main message I always like to put
forward is: ”physiotherapy” will simply
not help patients with headache or
dizziness – unless your patient has the
right diagnosis, falls within the scope of
practice for physiotherapy and the patient receives a well-balanced treatment
package – including evidence-supported treatment modalities. Differential
diagnosis is the key to succesful treatment.

In Physiotherapy and in general it seems
that both headache and dizziness
symptoms have lacked attention when
it comes to differentiating whether the
symptoms can be associated with the
musculoskeletal system or not. This
includes the upper cervical spine and
temporo-mandibular joint. Knowledge
on symptoms, signs and assessment of
such headaches are sparsely addressed
during under-graduate studies.

Fortunately a rather large amount of
patients seem to have relevant causes

Furthermore the attention in many
health professions and in research has
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mainly focused on primary headache
types such as tension type headache
and migraine. Hence the general attention and acceptance of the mere ”existence” and prevalence of cervicogenic
headache is still controversial and discussed in some regards. When it comes
to cervicogenic dizziness this might
even more be the case.
Nonetheless it is obvious, that successful treatment and choice of treatment
options must adher to the source and
cause of such symptoms and signs.
With a growing body of evidence from
both basic research, clinical studies and
intervention studies it is nonetheless
obvious, that cervicogenic headache
and dizziness are diagnoses that have
sound scientific and empiric support.
When it comes to the practical skills
there are some advantages for physiotherapists who already have experiences
with manual therapy examination and
treatment of upper cervical joint dysfunction. In the physical assessment
there is a need for practical skills to
detect some of the relevant findings.
This applies to the assessment of cervical neuromuscular dysfunctions as
well. During the course all physiotherapists will get the most relevant tools
necessary.
One thing is knowledge and the other
thing is practical skill. One can be read.
The other can be trained. Of equal importance is the understanding of solid
clinical reasoning in the process of differential diagnosis. And in the choice of
treatment modalities it is important to
include a multi-modal approach.
All these facets together need attention
and training when it comes to differential diagnosis and management of headache and dizziness disorders.
Another thing to remember is always
trying not to land in a pitfall. If you
look for one thing only you might think
you find it. Always stay open minded,
seeking out, trying to identify other
MANUALEN 4 | 2015
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than musculoskeletal causes of headache and dizziness symptoms. It is the
only way to identify such causes. E.g.
Migraine is not a rare headache condition. As is BPPV or stress/anxiety related issues not rarely associated with
dizziness symptoms. And then we have
red flags and yellow flags.
Mixed headache or dizziness types is
another issue that needs attention and
handling skills. Also in regards of prognosis, patient expectations, communication and outcome measures.
Pain science or neuroscience is the current area of ’hot topics’ in Physiotherapy. It remains evident tough, that it
must be considered that even in long
term conditions both diagnostic findings and treatment options are still
useful in e.g. Cervicogenic headache.
Central sensitization might be present
and may require more or less attention.
Central sensitization might be a common ’attenuator’ of pain but it does not
seem to lessen the importance of clini-

cal specific findings or interventions in
general.

findings in both cervicogenic headache
and dizziness.

Har det kommit några nya forskningsrön sedan ni var här senast?
Eller arbetar ni med några aktuella
forskningsprojekt?

Further research refining and underpinning diagnostic criteria and prevalence
of both cervicogenic headache and
dizziness is still in need to be stimulated – with good methodology and differential diagnosis implemented in the
setup.

The evidence base was quite substantial when initially formulating this specific topic and the basis of the masterclass course. Continuously evidence
has grown in aspects of joint dysfunction and neuromuscular changes; both
in cervicogenic headache and dizziness
– and neck pain in general.
Recent publications support previous
studies underpinning the usefulness of
physical tests of joint dysfunction and
neuromuscular dysfunctions related to
cervicogenic headache. And recent research supports the usefulness of manual therapy (as part of) treatment in
cervicogenic dizziness.
Regarding interventional effects,
though, there is still a good need for
further studies supporting previous

Accepting that both headache and
dizziness disorders require a large
amount of insight is key to successful
patient assessment and handling. Such
symptoms include an array of different
causes; despite the duration of symptoms and eventual central sensitization
issues. Along with neck pain these
symptoms together represent a huge
prevalence in the population.
Än finns platser kvar till kurs 1 i Cervicogenic headache and dizziness på Haninge
Fysiocenter 11–13 februari 2016. Del 2
hålls 7–9 april 2016, också det på Haninge
Fysiocenter.

Fasciakurs – Anatomy trains del I,
Stockholm 12–13 september
Anatomy trains utvecklades av Thomas Myers på 1990-talet där grundprincipen är att kroppens vävnader
binds samman med fascia och myo
fascia i olika lager.
Man fokuserar inte så mycket på enstaka muskler utan ser muskler, nerver
och organ sammanlänkade av fascia
som på olika sätt påverkas av rörelse.
De olika lagren av fascia mot fascia samt
fascia mot muskler, nerver och organ
ska lätt kunna glida i förhållande till
varandra. Fascia tar längre tid att adaptera till ökat rörelseutslag i jämförelse
MANUALEN 4 | 2015

med muskulatur men flexibiliteten behålls längre efteråt. I undersökning av
patienten inspekteras hållning och aktiva rörelser utifrån symtom. Rörelserna
analyseras och kan förändras genom att
skapa tension eller avlastning av myofasciella strukturer för att se eventuell
skillnad i den aktuella rörelsen. Kursdeltagarna fick prova behandling av
myofasciella strukturer. Behandlingseffekten kvarstår endast om patienten
fortsätter med egna rörelser/ övningar
utifrån restriktion och man förespråkar
ett frekvent utförande under dagen av
dessa rörelser för bästa effekt.

Anatomy trains del I är en introducerande kurs och den vänder sig till alla
som har någon utbildning inom anatomi
till exempel fysioterapeuter, naprapater,
massörer och personliga tränare. Efter
del 1 kan man sedan välja inriktning av
kursutbudet beroende på intresse för
rörelse eller manuella tekniker.
Vill du veta mer om Anatomy Trains
i Sverige, kontakta Henrik Edfeldt.
Mejl: henrik@stockholmsrehabklinik.se
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”Att bita ihop”
– Smärtproblematik i och omkring käkleden
En kort sammanfattning av dagens ”gobitar”

Britt Hedenberg Magnusson, Övertandläkare (spec. bettfysiologi) med
dr Klinikchef, Folktandvården Stockholm, Eastmaninstitutet Tandreglering och Bettfysiologi:

Nackdelen för patienten är att tandvård
inte räknas som sjukvård då en undersökning hos bettfysiolog kostar 3500
kronor och sällan går att få på sjukvårdens högkostnadsskydd.

Orofacial smärta och
funktionsstörningar

Mekanik i käkleden

Kronisk orofacial smärta är vanligare
hos kvinnor (12%) än hos män (7%).
Skillnaden startar redan i tidig tonår för
att senare i livet (efter 65 års ålder) inte
längre skilja sig mellan könen. Kronisk
orofacial smärta leder till hög frekvens
av comorbiditet (huvudvärk, migrän,
annan kronisk smärta, depression och
ångest).
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Mekaniken i käkleden är både en rotation och en translation, translationen
möjliggör att vi kan ”mala” maten, inte
”bara” tugga på den.
M. temporalis är tillsammans med m.
masseter och ptergoideus medialis
munstängare, temporalis posterior drar
även caput dorsalt.
Palpationssmärta av ptergoideus medialis är ofta förlagd caudalt/ insida av

mandibula (palperas utifrån). M .diga
stricus anterior initierar gaprörelse och
m. digastricus posterior för tillbaka
underkäken. Palpationssmärtan är förlagd bakom käkvinkeln.
Önskvärt med balans i bettet för en god
ocklusion.
Etiologi Tempero Mandibulär Dysfunktion (TMD): Neuromuskulära,
psykosociala, anatomiska. Parafunktioner: tungpress, tuggummi, nagelbitning.
Bruxism

Ger tandslitage och stör sovkamrat.
”Alla” gnisslar tänder någon gång i livet.
Viloläge: Tänderna ska vara isär cirka
en till två millimeter, säg ljudet ”mmm”.
MANUALEN 4 | 2015
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Etiologi bruxism: barn under tillväxten,
genetiska arv, personlighetstyp, stress,
alkohol, läkemedel. Ger förutsättningar
för myalgi och ansiktssmärta.
Knäppningar beror på diskförskjutning,
det bakre ligamentet har töjts ut, det
knäpper till när caput går över kanten
på disken, sker både vid munöppning
och vid munstängning. Vanligt med
kombination med öronsus.
Luxation

Luxation sker när caput hamnar framför tuberkeln vilket är ovanligt. Behandling består av att behandlaren sätter tummarna bilateralt på nedre tandraden på patienten och för neråt/bakåt.
Det finns hög risk för reluxation när
man haft luxation.
Artros och artrit

Vid käkledsartros ändras bettet, det
blir en hård kontakt på tänderna på
samma sida som artrosen. Krepitationer (skrapljud) tyder på artros.
Käkledsartrit. Lokal: synovit/kapsulit,
traumatisk, sekundär till artros eller
diskförskjutning, infektiös artit efter
öroninflammation. Systematisk: Reumatoid artrit (RA), Juvenil idiopatisk
artrit (JIA), psoriasis, pelvospondylit,
gikt, Sjögrens sundrom. JIA kan debutera i käkleden, bettet öppnar sig på
grund av destruktion av caput som
roterar bakåt. 30–50% av patienter
med RA får käkledsartrit.

Chatrin Andersson, leg. Sjukgymnast,
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds sjukhus,
Stockholm:
Att bita ihop- om stress
och utmattningssyndrom

Vid akut stress skickar Amygdala signaler till Sympaticus som i sin tur triggar
igång det hormonella systemet. När
”faran är över” är det parasympaticus
som tar över, ”allt är lugnt igen”. Balansen? Får parasympaticus komma in?
MANUALEN 4 | 2015

Vanliga symtom vid överbelastning av
stress: muskulära spänningar, smärta,
huvudvärk, tinnitus, yrsel, försämrad
andningsfunktion, magbesvär, illamående, rastlöshet, sömnsvårigheter.
Långvarig påfrestning – obalans mellan
krav, belastningar och resurser. Långvarig stress kan ge utmattningssyndrom.
Tankar som ökar oro, värdelöshetskänsla,
känsla av hopplöshet. Fysiologiska reaktioner: Anspänning, högt blodtryck,
orolig mage, hjärtklappning, yrsel.
Känslor: nedstämdhet, ångest, rädsla,
ilska, irritabilitet, skam, skuld. Beteenden: dåliga sömnbeteenden, undvikandebeteenden, passivitet, tröstätning,
missbruk. Symtom vid utmattningssyndrom: förlamande trötthet, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter,
humörsvängningar, extrem stresskänslighet, orienteringsförvirring, intryckskänslighet, ångest, nedstämdhet, asocialt beteende. Fysisk aktivitet (20–30
min/dag) bidrar till tillväxt av nya nervceller och ”de goda hormonerna äter
upp de gamla”.
Vanlig personlighet som drabbas av
utmattningssyndrom: vill prestera, van
att ta hand om andra, svårt att själv ta
hjälp, identitetskris, får inte ihop livet,
lätt till orostankar. Beteende: ”passa
på”, ”ska bara”, ”kämpa är vägen fram”.

Max Mildenberger, leg. Sjukgymnast,
Smärtrehabilitering Säter, Landstinget
Dalarna:
Cervikalt utlöst huvudvärk

Det är viktigt att kunna reproducera
patientens symtom i undersökningen
för att avgöra vilken sorts huvudvärk
det handlar om. Patienten kan ha både
cervikogen huvudvärk, migrän och
spänningshuvudvärk på samma gång.
Triggerpunkter kan också orsaka huvudvärk. Anamnes och undersökning
är viktiga redskap för att diffa mellan
cervikogen huvudvärk och migrän.

Iréne Lund, leg. Sjukgymnast, med dr,
Institutionen för fysiologi och farmakologi Karolinska Institutet, Stockholm:
Migrän

Uppmana patienten att föra huvudvärksdagbok. Det finns appar!
Spänningshuvudvärk, är det orsakat av
ischemi? sensitisering?
Triggerpunkter, är det en energikris?
ökad spänning? läckage i muskeländplattan?
Referat av:
Eva Hammarlund
Eva@omtsweden.se

Kallelse årsmöte 2016
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi /
Fysioterapeuterna kallar till årsmöte
fredagen den 11 mars kl 16.30
Årsmötet hålls på Courtyard by Marriott Stockholm.
Motioner från sektionens medlemmar ska vara
sektionsstyrelsens sekreterare tillhanda senast den 8 mars 2016:
nina@omtsweden.se
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KONGRESS OCH ÅRSMÖTE 2016, 11-12 MARS 2016, PLATS: COURTYARD BY MARRIOTT STOCKHOLM

Shirley Sahrmann, USA
Tiina Lahtinen-Suopanki, Finland
Kristian Thorborg, Danmark

Movement control, fascia och mycket mer
STOCKHOLM 11-12 mars 2016

Movement control, fascia och mycket mer
STOCKHOLM 11-12 mars 2016

PRE-KONGRESSKURSER
I år erbjuds två pre- kongresskurser:

1: Föreläsning halvdag Rörelsekontroll länd/höft
med Shirley Sahrmann.
2: Praktisk heldag med fasciabehandling med
Tiina Lahtinen-Suopanki.
OBS! Begränsat antal platser till dessa kurser.

Mer info och anmälan: www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Fysisk-aktivitet-och-idrottsmedicin
www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/OMT/
Önskar du presentera en poster? Anmälan senast 15 januari 2016 till sofia.rymanaugustsson@gmail.com
Bästa poster kommer att väljas ut!

omt sektionen

ok sektionen

mdt sektionen

Gemensam utbildningsdag Skuldra
under Fysioterapi 2015, fredag 23/10
OK-sektionen, MDT-sektionen, OMTsektionen samt sektionen för Fysisk
aktivitet och Idrottsmedicin

inåtrotation samt flexion i axelleden.
Undersökningsfynd: Flexion med övertryck smärtar och var något rörelseinskränkt, abduktion gav smärta under
rörelsebanan (painful arc), stor rörelseinskränkning i inåtrotation med ytterlägessmärta dels i abducerat läge dels
med handen bakom ryggen. Patienten
hade senaste tre veckorna behandlats
med extensionsrörelser samt inåtrotation i axeln utan effekt.

Skuldran är en komplex led med många
strukturer som ska fungera optimalt för
att funktionen ska vara så god som möjligt. Under utbildningsdagen bjöds på
engagerade föreläsare, demonstrationspatienter och även hur ultraljudsundersökning kan hjälpa oss i diagnostik för att
möjliggöra ett optimalt omhändertagande av våra patienter med skulderbesvär.
Den funktionella anatomin är grundläggande i vår undersökning och behandling. Att kunna se hur vår patient
rör sig, kunna identifiera vilka hinder
som finns för optimal funktion och
dosera vår behandling efter detta är en
spännande utmaning. Vi kan inte träna
en muskel isolerat, utan för att agonisten ska kunna utföra sin rörelse, måste
antagonisten kunna släppa efter, stabilisatorerna ge en stabil bas och synergisterna neutralisera och hindra icke önskvärda medrörelser när agonist och
stabilisatorer arbetar.
Lars Degerfeldt, senior instructor i
MDT, ansvarade för denna dag och
hade med sig Björn Aasa från OMT
sektionen, Ingrid Hultenheim Klintberg (forskare vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg med specialisering sjukgymnastik vid subakromiell smärta),
Ewa Heidvall (specialist Idrottsmedicin)
samt Niklas Norlén, fysioterapeut som
presenterade det senaste om ultraljudscanningens möjligheter beträffande
skulderdiagnostik.
Deltagarna fick först repetition och
fördjupning i skuldrans funktionella
anatomi och biomekanik följt av patient
demonstrationer ur OMT -respektive
MDT- perspektiv. Under eftermiddaMANUALEN 4 | 2015

Björn gjorde publiken uppmärksam
på vilka muskler som var hypo- och
vilka som var hypertrofierade.

gen följde UL-diagnostik, rehabilitering
efter axeloperationer, samt rehabilitering
för idrottare.
MDT – undersökning

Lars Degerfeldt presenterade MDTkonceptet och jämförde prevalenssiffrorna för subgruppen derangement i
columna med derangement i extremiteter (derangement är ett obstruktivt
tillstånd som bland annat kännetecknas
av snabba förändringar i såväl columna
som i extremitetsleder). Det ser ut som
att ju mer erfarna vi blir som MDT
terapeuter, desto större blir andelen
derangement som vi finner i extremiteteter. Den senaste studien visar prevalenssiffror på 36,6% i extremiteterna.
Olika forskare börjar nå allt mer samstämmiga resultat vilket stärker MDTkonceptet.
Patienten som Lars undersökte var en
50 årig manlig ambulansförare, med tre
års anamnes på högersidig intermittent
axelsmärta. Domningar i dig 1 och 2
förekom ibland nattetid om han låg på
höger sida. Mest smärtande rörelser var

Lars inledde med att screena nacken
som ju kan ge refererad smärta i skuldra och efter tre till fyra repetitioner av
retraktion i nacken i sittande ökade
inåtrotationen i axeln något. Ingen
effekt på flexion i axeln varför patienten fick testa passiv adduktion med
övertryck med hjälp av andra handen
vilket ökade flexionen men då minskade
förmågan att inåtrotera!
Då retraktion ger relativ extension
cervicothoracalt testades även retraktion/extension i liggande position för
att nå full extension i området. Resul
tatet blev att inåtrotation i axeln förbättrades tydligare. Här gick Lars vidare
med att låta patienten utföra passiv
adduktion men nu med nacken i mer
rak position varpå flexionsförmågan
ökade utan att han tappade i inåtrotation.
Patientens besvär bedömdes delvis bero
på ett mekaniskt lågcervikalt tillstånd
och delvis ett mekaniskt tillstånd i skulderleden. Båda tillstånden klassificerades som derangmentsyndrom, vilket
innebär att specifik rörelseträning resulterar i rörelseökning och smärtlindring.
Regim för patienten blev följaktligen
hållningskorrigering för att undvika
den position som kan vidmakthålla
symtomen, dels att utföra retraktion/
extension samt adduktion av skuldran
flera gånger per dag.
u
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OMT undersökning
av Björn Aasa
Patientfall

40 årig kvinna som sedan cirka ett år
haft ihållande smärta i höger skuldra.
Hennes besvär började för två år sedan
med smärta i vänster skuldra. Denna
smärta tolkade hon själv som någon
form av neurogen smärta eftersom den
var ilande, vass och hade inslag av
parestesier. Besvären i vänster skuldra
kom och gick under tre månader innan
de försvann. Patienten visste inte vad
som utlöst dem. Hon var efter det
besvärsfri i tio månader fram till att de
nu aktuella besvären i höger skuldra
startade. Även de utan tydlig orsak.
Patienten är textiltryckare och använder höger arm repetitivt då hon under
tryckningen både lyfter och pressar ned
ett ganska tungt lock över tyget. I nuläget är hennes besvär konstanta och hon
anger en generell smärta under dygnet
på 6/10 VAS. Besvären stegras av statisk och dynamisk belastning och mest
känslig är hon för belastning på utsträckt arm eller över axelhöjd men
tillståndet kan stegras av många andra
orsaker och ofta vet hon inte vad som
orsakat förändringen. Smärttillståndet
lever ett eget liv och patienten kan inte
själv styra över det. Det följer inget 1:1
förhållande mellan stimuli och symptom. Björn tolkar besvären i höger
skuldra som neurogena där symptom
från en centralt störd smärtmodulering
dominerar bilden.
Undersökning:

Patienten har utbredd hyperalgesi över
höger skuldra ventralt och dorsalt samt
i höger överarm vilket stärker den centralnervösa smärtbilden. Hon har en
avvikande skulderhållning på höger
sida med nedåtroterad, inåtroterad och
anteriort tippad skapula. Man kan se
framträdande rhomboideus-och levator
scapula muskulatur på höger sida och
hypotrofierad trapezius.
Pectoralis major och minor har ökad
styvhet tillsammans med höger latissi14
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mus dorsi vilket bidrar till skulderställningen. Vid flexion av höger axelled ser
man hur inåtrotationen och den anteriora tippningen av skapula ökas. Detta
på grund av dominerande aktivitet av
dorsala deltoideus och pectoraler. Vid
cirka 50 graders abduktion uppstår ett
reflektoriskt muskelförsvar runt höger
skuldra. Detta muskelförsvar är orsakat
av mekanosensitivitet i plexus brachialis som belastas vid abduktionsrörelsen.
Att det är just plexus brachialis som
orsakar detta kan vara svårt att fastställa
på grund av den centralnervösa smärtbilden men symptomen kan i detta fall
både förstärkas och lindras distalt via
handleden och armbågen samt via
nackens position vilket indikerar att det
är just plexus brachialis som provoceras. Palpation av perifera nerver i armen
blir här ett osäkert sätt att fastställa
detta eftersom den utbredda hyperalgesin gör bedömningen osäker.
Nacken har relativt god rörlighet men
ömmar i alla ytterlägen vilket också kan
tillskrivas hyperalgesin. Inget neurologiskt bortfall vid dagens undersökning.
Inte heller några artikulära symptom
från höger axelled. Vid korrigering av
höger skuldras position, det vill säga vid
passivt tillrättaläggande av den avvikande skulderställningen så att skapula
ligger mer neutralt, klarar patienten att
abducera höger axelled upp till full
rörlighet utan att något reflektoriskt
muskelförsvar eller några rörelserelaterade symptom uppstår.
Detta gör att behandlingen riktas
mot skuldran i första hand, eller kanske
i andra hand eftersom hänsyn måste
tas till den centrala neurogena smärtan
som ligger som en blöt filt över alltihop.
Behandling:

Björn pratar med patienten om hon
provat någon typ av farmaka mot de
neurogena symptomen. Hon har inte
det, de enda mediciner hon tagit har
varit NSAID vilket inte gav någon
effekt. Hon ska prata med sin läkare
efter dagens undersökning och diskute-
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ra lämplig medicinering för att försöka
dämpa den centrala sensitiseringen.
Provbehandling fortsatte i form av
rekrytering av den inhiberade trapeziusmuskulaturen. Innan provbehandlingen startade fick patienten återigen
göra aktiv abducering av axelleden i
skapulas plan utan någon korrigering av
skuldrans position. Hon klarade cirka
45 grader innan samma symptom som
tidigare uppstod. Björn funderade på
hur han skulle lära henne att aktivera
trapezius utan att i onödan provocera
den allmänna centralnervösa mekanosensitiviteten i området. Patienten var
ju känslig för statisk och dynamisk
belastning och det är ju precis sådan
belastning som används vid rekrytering
av motoriska mönster. Provade med att
lägga henne på vänster sida med höger
axelled flekterad till cirka 120 grader
i avlastad position. Från det läget fick
hon hjälp med att aktivera nedre och
mellersta trapezius. Detta gick bra och
upprepades under cirkirka tio repetitioner. Direkt efteråt fick patienten på
nytt göra aktiv abduktion av axelleden
i skapulas plan. Nu klarade hon att
abducera till ca 100 grader innan symptomen startade.
Planerad behandling:

Kontakt med sin läkare och diskutera
möjligheten till lämplig medicinering
för att dämpa den centralnervösa
smärtbilden. Hemövning med sidliggande aktivering av trapezius nedre och
mellersta del. Patienten märkte den stora
förbättring som skedde av rörligheten
och är motiverad till hemövningen.
Analysera patientens rörelsemönster i
vardagslivet och försök ringa in provocerande vanor som triggar aktuellt tillstånd. Börjar idag med att ge instruktioner beträffande nödvändigheten att
avlasta höger skuldra. Armens tyngd
göra att den avvikande skulderhållningen förstärks och hon ska därför se till
att använda armstöd och dylikt för att
förhindra detta. Efter hand rekrytering
av annan thorakoskapulär muskulatur
som till exempel serratus anterior, det
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Foto: anki skarin

Korrigering av scapulas position
gjorde att patienten kunde abdcuera
axelleden till full rölighet utan något
reflektorisk muskelförsvar.

Patienten tog till sig informationen
som Björn delgav.

Ett populärt inslag i Fysioterapidagarna
att få se olika behandlingar och undersökningar.

kan också bli aktuellt med rörelseträning av dorsala deltoideus och pectoralerna ipsilateralt. Syftet blir att förändra
patientens hållning till det bättre vilket
också kan innebära att andra kroppsdelar än skuldror och bröstrygg berörs.
Kopplar ihop detta med analysen av
hennes rörelsemönster i vardagslivet.
Björn kontrollerade om patienten förstått de för henne viktigaste punkterna
vid detta första besök; förklaringen om
rådande smärtmekanismer, vikten av
rekryteringsträning av nedre och mel-

lersta trapezius och hur den ska utföras, vikten av avlastning av skuldran
samt hur hon undviker att provocera
tillståndet genom statiska och repeti
tiva rörelser, det vill säga vikten av
mikropauser. Patienten hade förstått
alltihop. Patienten fortsätter nu behandlingen hos sin fysioterapeut på
hemorten.

måste se till att patienter med skulderbesvär återfår optimal rörlighet och
muskulär kontroll. Det är ingen idé att
styrketräna om inte aktiveringsmönstret är optimalt!

Reflektioner om dagen

Undersökarna hade sina olika utgångspunkter men det gemensamma är att vi

Concious control – Advanced control
– Strength training
Referat av:
Thomas Cullhed, MDT-sektionen
Björn Aasa, OMT-sektionen
Annika Svahn-Ekdahl, OK-sektionen

Inledning
Fysioterapi -15, anordnades i Stockholm den 21–23 oktober och höll till i
kongresshallen Waterfront som ligger
strax intill Centralstationen.

Vy från
Waterfront.
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Kongresshallen var
stor och byggnaden såg ut som en
rymdfarkost från
utsidan och från
insidan hade man
en vacker vy med
utsikt över Stockholms innerskärgård och stadshus.

Foto: peter karlsson
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Fr v, Karin Romberg och Anki Skarin.

Vädret var soligt och lagom varmt.
Bättre förutsättningar än så kunde det
inte bli för dessa tre dagar.
Det fanns mycket som var intressant
att se och lyssna på. De två första dag
arna innehöll symposier och föredrag.
Den tredje dagen var en utbildningsdag
inom fem olika områden, där vi från
OK-sektionen valde utbildningsdagen
för axeln. Programmen för dagarna var
tillgängligt via en app för smartphone
och platta vilket gjorde det lätt att få
information via abstract till föredrag
och postrar. Dessutom var det ett miljövänligt val då inget var tryckt på papper.

Två halvdagar representerade vi OK-sektionens monter tillsammans med övriga
sektioner i Fysioterapi. Sektionernas
montrar var avlägset placerade i byggnaden och vi upplevde att deltagarna hade
svårt att hitta sektionerna, framför allt
den första dagen. Sektionerna borde ha
en mer central placering, helst nära förbundets monter för att synas mer, nå
medlemmar och skapa nätverk. Vi hoppas på en bättre placering av sektionerna
till Fysioterapi -2017!
Anki Skarin,
webbansvarig, OK-sektionen
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Sjukgymnastmottagning vid ryggsektionen
i syfte att korta väntetider (Uppsala)
Remissbedömning på ryggsektionen
gjordes varje vecka och de patienter
som hade okomplicerad lumbago,
lumbago ischias eller spinal stenos fick
en kallelse och ett följebrev som noggrant beskrev upplägget att patienten
var kallad till en ryggspecialiserad
sjukgymnast.
Sjukgymnasten utförde den kliniska
delen av läkarbesöket och bedömningen
skedde sedan vid en ryggkonferens
utan patientens närvaro. Patienterna
kom för bedömning av elektiv rygg
kirurgi. Detta gällde ej akuta fall eller
second opinion. MRT var utförd.

Vid besöket hos sjukgymnast togs
anamnes och undersökning gjordes av
rygg, bäcken och höft. Sedan sammanfattades undersökningsfynden och
patienterna fick information om kroppens anatomi samt en generellt hållen
information om degenerativa förändringar och naturalförlopp. Olika åtgärdsalternativ diskuterades. Läkemedel och sjukskrivning diskuterades
dock inte.
Varje vecka hölls en ryggkonferens med
föredragning av patientfallen. En ryggspecialist bedömde MRT-bilder. Beslut
om hurudvida patienten var ett klart
operationsfall, ett osäkert operations-

fall eller ej operationsfall togs. Ett brevsvar skickades till patienten inom en till
två veckor.
En till två gånger per år hölls föreläsningar där patienter hade möjlighet att
ställa frågor till sjukgymnast och ryggkirurg.
Konsekvenser för patienten och sjukvården blev att cirka 50% av patienterna
bedömdes ej vara operationsfall och
avslutades inom specialistsjukvården.
Väntetiden för nybesök på ryggsektionen blev betydligt kortare och patienterna kände sig välundersökta och nöjda.
Referat av: Karin Romberg

Workshifting inom ortopedisk slutenvård?
I dagens sjukvård är det ekonomiska
besparingar på de flesta sjukhus. Detta resulterar i färre vårdplatser på
avdelningar som medicin, kirurgi och
ortopedi. Den medicinska utvecklingen
gör att äldre människor kan leva med
flera allvarliga diagnoser, men periodvis behöver akut sjukvård. Det ställer
krav på sjukvården i Sverige. Risken
finns att patienter som söker akut
vård i framtiden inte blir inskriva på
rätt avdelning utan blir utlokaliserade
på avdelningar där det finns plats.
Det behöver därför utarbetas nya arbetssätt, som effektivt tar vara på sjukvårdens resurser. Kan ett nytt arbetssätt, där fysioterapeut träffar patienten
som första instans på ortopedisk avdelning, vara ett sätt att ta vara på teamets
resurser och fysioterapeutens kompetens? Kan ett nytt arbetssätt för fysioterapeuten öka kvaliteten i vården ur
ett patientperspektiv och få en säker
utskrivning, en nöjd patient och kortare vårdtider som följd? Kan en funk16

tionsbedömning av en fysioterapeut
och utprovning av hjälpmedel av en arbetsterapeut, innan en planerad operation, leda till en nöjd patient och kortare
vårdtider? Jag är övertygad om det efter
att ha lyssnat på föredraget: Nya arbetssätt- nöjdare patienter, bättre nyttjande
av personalens resurser och kortare vårdtider genom integrering av arbetsterapeut
och fysioterapeut i akutsjukvården.
Mellan 2007 och 2012 utarbetades ett
projekt på SUS i Lund, där syftet var
att öka vårdens kvalitet och effektivitet
av utlokaliserade patienter. Dessa patienter skulle få samma vård som övriga
patienter. Ett multiprofessionellt team
skapades som fick namnet Geriatriskt
team. Teamet arbetande utifrån ett
geriatriskt synsätt med medicinsk kompetens, innehållande också ett fysioterapeutiskt och arbetsterapeutiskt perspektiv. Teamet arbetade på 16 avdelningar med patienter, med ordinärt
boende, som kom direkt från akuten.
Arbetet och avstämningen kring pa-

tienten skedde dagligen i nära samar
bete med vårdpersonal och läkare.
Rondning av nya patienter skedde av
specialistläkare dag 1.
Funktions- och aktivitetsbedömning
gjordes av fysioterapeut och arbetsterapeut för ställningstagande för träning,
behov av hjälpmedel eller behov av
vårdplanering. Exempel på bedömningar var balansbedömning efter fall, bedömning av syresättning och puls under
gång och bedömning av förflyttningar
och hjälpmedelsbehov. Åtgärder kunde
vara utprovning av hjälpmedel vid aktivitet eller under gång. Ökad fallrisk
efter yrsel kunde leda till att läkaren
kunde se över blodtryckstabletter och
andra mediciner. Hade patienten dålig
syresättning och hög puls kunde det
leda till att patienten flyttades till kardiologen. Behövde patienten hjälp hemma blev det en samordnad vårdplanering dag 1. Resultatet av projektet ledde
till att vårdtiden halverades för utlokaliserade patienter från 6,7 dygn till 3,5
dygn och patienterna hade lägre frekMANUALEN 4 | 2015
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vens av retur till sjukhuset än patienterna på en vanlig medicinavdelning.
Ett liknande projekt och kartläggning
genomfördes på Karolinska universitetssjukhuset 2014, inspirerat av Lundmodellen. Sjukhuset hade långa vårdtider på två medicin- och två kirurgavdelningar. Väntetiden på akutmottagningen blev också lång genom den
processfördröjning som blev i flödet för
patienterna på sjukhuset. Ett team besående av två arbetsterapeuter, två fysioterapeuter och en sjuksköterska med

samordningsfunktion ingick i teamet.
De patienter som bedömdes var i åldrarna 60–100 år och sökte bland annat
för nedsatt allmäntillstånd, social svikt,
nedsatt balans eller andningsfunktion,
eller för buksmärtor.
Sjuksköterskan gjorde en screening av
patienterna, samt bedömde vårdtyngd.
Patienter som var aktuella för bedömning rapporterades till fysioterapeut
och arbetsterapeut, som gjorde funktionsbedömningar och åtgärder, som i

Lund-modellen. Resultatet av denna
korta undersökning visade att medelvårdtiden för patienten minskade med
0,5 dygn under maj-december i jämförelse med baslinjen som var under januari till april -2014.
Övriga resultat som patienters nöjdhet
undersöktes också och kan nås genom
verksamhetsutvecklare på Karolinska
sjukhuset.
Referat av:
Anki Skarin, webbansvarig, OK-sektionen

Intervju med Anette, en av deltagarna
i Traumagruppen på Mölndals sjukhus

Anette Wallin,
ett år efter spårvagnsolyckan.

Det är en septemberdag 2014, Anette
Wallin är ute och springer. I ena örat
har hon en hörlur. Så blir allt svart.
Strax innan hon vaknar är det ett starkt
ljussken. Anette tror att hon nog var på
väg bort. Runt omkring henne står
brandmän och polis, hon känner ingenting där hon ligger under en spårvagn.
”Jag ska ju på fest”. Spårvagnen, som
tur är av en gammal modell, backas och
fronten tas bort. Spårvagnsföraren kliver inte ur vagnen. Det är helt enligt
reglementet. Anette känner ingen
smärta. På Akuten klipps kläderna upp.
Hon har inte förstått att hon är skadad.
Men tio revben är skadade varav sex
opereras, ryggen är oskadd. Hon har en
vingskapula, känselbortfall på bröstkorgen, bäckenet och höften är krossad.
Alla skador är på vänstersidan av kroppen. Idag har hon ingen höftkula och
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väntar på att få en höftprotes. Sjukhusvistelsen blev två veckor på Sahlgrenska
och två veckor här på Mölndal. När
hon skrevs hem var det på grund av
platsbrist. Hon har haft svårt att träna
på grund av smärta och en infektion
som upptäcktes efter en längre tid av
den protesläkare som nu ska sätta in en
höftprotes. Hon har ätit antibiotika i
ett halvår med upprepade kontroller.
Just idag är hon helt utan smärtstillande tabletter och antibiotikabehandling
och upplever en annan klarhet i huvudet, dock sover hon dåligt på nätterna.
Idag går hon på gym, tränar överkroppen och sköter allt hemma förutom
inköp. Är rastlös, blir inte riktigt trött.
Anette berättar om upplevelser på IVA
och vårdavdelningarna. En sköterska
kom in med en stor TV-skärm med
matprogram mitt framför näsan på
Anette. Hon mådde illa och hade ingen
matlust. När hon skulle tvättas pytsade
man i Hawaiitvål för personalen tyckte
det luktade illa med den tvålen som var
oparfymerad. Lypsylen flyttades ideligen på bordet. När man ligger på sjukhus vill man få bestämma när och hur
man tvättas och vilken lukt man vill ha.
Vanligt var att patienter kördes halvnakna med synlig rumpa på duschstolar, det är respektlöst. Hon upplevde

också hur en personal lämnade ett
bäcken med ett sträckt plastfolie på
– hur tänkte man då? . Det är bra om
det finns struktur på avdelningen, att
inte olika personer frågar och gör samma saker. En del personal är osäkra på
att sticka, det vill säga ta prover på, patienten och som patient vågar man inte
alltid säga ifrån och hävda sin rätt. Man
vill inte störa och bli impopulär.
Maten på avdelningen var god. Men
trots detta har Anette gått ner mycket i
vikt eftersom aptiten inte har varit så
god. Muskelmassa har försvunnit. Det
är tröttsamt och tar tid att få ordning
på sig själv och på kroppen. Hon tror
att det var infektionen som spökade.
Bara att duscha tog två timmar, och
hon fick be sin mamma och särbo om
hjälp. När inget fungerade blev hon
inbjuden att delta i Traumagruppen.
Där har hon fått bra information. Det
har varit bra att prata med kurator och
även en diakon har varit med i gruppen.
Anette skulle önska att gruppens träff
med ”Smärttema” bör ligga tidigt i kalendariet. Det finns en risk att bli beroende av smärtlindring, behövs den eller
blir det rutin? Hon vet att det finns en
träff med smärttema denna hösten och
hon ser fram emot en repetition då det
u
är alltid något nytt man hör.
17
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En önskan Anette har är att rehabiliteringen ska inledas direkt på plats, att
man inte ska behöva skickas hem med
risk för att man ramlar igen. Det är
många patienter som har svåra skador.
I Stockholm finns ett center där patienten får vara kvar för rehabilitering.
Anette håller kontakten med sin arbetsplats och arbetskamrater, dock til�låter inte Försäkringskassan att hon är
med på möten där och dylikt. Om det
händer något – hur är då Anette försäkrad? Men hon har möten med arbetsgivaren och träffar sina kamrater på fritiden på sociala aktiviteter. Hon planerar
att komma tillbaka till samma arbetsplats med andra arbetsuppgifter.
September 2015

Det är torsdageftermiddag och jag är
med på Traumagruppens första träff
hösten 2015. Några gruppmedlemmar
har tränat innan och vi ses i Träningsköket på Arbetsterapin. Tillsammans
sitter vi med Anki Holzhausen, fysioterapeut och Anna Törnsjö arbetsterapeut. Det luktar gott av nybryggt kaffe
och det står framdukat ett fat med
smörgåsar. Vi går laget runt och presenterar oss för varandra, några medlemmar är nya och alla berättar kort vad de
heter och vilken olycka de varit med
om och vilka skador de fått.
Till dagens träff är narkossköterska
Helen Lindman inbjuden. Hon har
tagit med såväl en docka, slangar och är
själv fullt utrustad för att det ska vara
så verklighetstroget som möjligt. Innan
operationen startar går man igenom en
checklista, där all personal presenterar
sig för varandra. Vilket personnummer
har patienten, är hen röntgad? tål patienten nickel? är rätt ben tvättat och
klätt? Läkaren berättar vilket ingrepp
som är planerat, förväntad tidsåtgång,
att det exempelvis är rätt protes. Alla
står sen stilla i 30–60 sekunder för att
partiklar ska sjunka ner. Helen berättar
om smärtstillande och om sömnmedel.
Hur man gör med en punkterad lunga.
Helen intygar också att ”Vad som än
händer utanför lämnar jag inte min
18

patient”. Det låter så tryggt och får man
välja är det ju henne vi vill ha! Med
värmetäcke och filtar får man mindre
blödning, mindre komplikationer, färre
infektioner. Är man åksjuk har man
lättare att må illa och då bör man säga
till. Rökare mår generellt mindre illa.
Diskussioner kring bordet om upplevelser av narkos och att vara och höra
att man är svårsövd, eller svårväckt
eller svårstucken. Ja, det är narkosens
uppgift att en stund innan operationen
är över minska på narkosmedlet så patienten vaknar. Det är inte patientens
fel. Helen understryker att man måste
som patient veta sina rättigheter och
vara delaktig.
Helen Lindman,
traumagruppen.

En lista skickas runt bordet, för de som
vill dela med sig av sin mailadress, för
att kunna ha kontakt med varandra.
Fyra träffar för Traumagruppen är bokade denna höst och det blir tillfällen
med ambulanssjukvården, smärtfysiologi och smärthantering samt tankar bakom val av operationsmetoder och där
ska skruvar och spikar visas.
Fysioterapeuterna Pia Ringius och Anki
Holzhausen berättar att patienterna i
första hand hamnar på avdelning 230 på
Mölndals sjukhus. Alla ska ha en patientansvarig: läkare/ortoped, sjuksköterska, undersköterska, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut som alla arbetar
tillsammans i ett team. Tillsammans
sätter patient och teamet gemensamt
både långa och kortsiktiga mål. En
checklista har utarbetats och där står
samtliga patientansvariga personer samt
datum då olika åtgärder utförs. I Göteborg får patienten med neurologiska
skador sin rehabilitering på Neurorehab
på Sahlgrenska sjukhuset.
Traumagruppen är till för patienter
med omfattande skador. Man erbjuds

Fysioterapeuterna
Anki Holzhausen och Pia Ringius.

att delta redan under sjukhusvistelsen.
Ett utbyte av erfarenheter mellan patienter sker för ömsesidig nytta. Deltagarna ska kunna tala och förstå svenska.
Tidigare terminer har man haft som
ovan, men också sexolog, diakon med
öppna samtal, Försäkringskassa, Försäkringsbolag och Försäkringsläkare.
Deltagarna får gärna komma med förslag på ämnen att diskutera. Dock har
man valt bort tre ämnen och det är:
medicinering, sjukskrivning och recept.
Det är ortopederna Michael Möller och
Mikael Sundfeldt som har varit initiativtagare och är ansvariga läkare i processen att kvalitetssäkra och strukturera omhändertagandet av svårt skadade
patienter. Både på sjukhuset och under
rehabiliteringsprocessen. Tillsammans
med övriga yrkeskategorier som också
har lång erfarenhet av multipelt skadade patienter har de utarbetat ett arbetssätt som innebär att patienterna får
stöd under hela vårdprocessen, både på
sjukhuset och efter att de skrivits hem.
Det har också blivit möjligt med längre
vårdtider på vårdavdelningen för att
komma igång med rehabiliteringen,
längre tid än vad Anette fick möjlighet
till. Kanske var det så att hon gärna ville
hem. Att komma hem är tufft och det
sker alltid hembesök före utskrivning
från avdelningen. Hur vanligt är det
med permissioner för att pröva på?
Vad erbjuds för rehabilitering i övriga
landet för denna patientgrupp? Kan
Traumagruppen på Mölndal bli en
inspiration hur man kan göra?
Text och bild:
Ethel Andersson, OK-sektionen
ethel.andersson@vgregion.se
MANUALEN 4 | 2015

mdt sektionen

MDTs ordförande har ordet
I skrivande stund sitter jag på tåget
på väg hem efter två dagars profes
sionsråd i Stockholm. Representanter
från alla sektioner var på plats och vi
fick vara delaktiga i arbetet med att
ta fram Fysioterapeuternas värdegrund. Det har varit ett par mycket
inspirerande dagar och jag hoppas att
allt fler vill sitta med i våra styrelser
och arbeta för vår profession in i
framtiden!
Vi var över 1500 fysioterapeuter som
deltog i Fysioterapi 2015 i oktober på
Stockholm Waterfront. Många spännande
möten och föreläsningar. Tillsammans
med övriga deltagande sektioner i
Manualen, samt sektionen för Idrottsmedicin arrangerade vi en utbildningsdag med tema axel. Ett referat från
dagen finns att läsa i det här numret.
Tidigare i höst, 4–6 september, var det
Internationell MDT-konferens för första
gången i Norden, närmare bestämt i
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Köpenhamn. Även här var det många
intressanta föredrag från internationella
kändisar. Vi bjuder på ett urval av referat här i Manualen. Vill du ta del av fler
referat från konferensen, finns de att
läsa i sin helhet på vår webbsida: www.
mckenzie.se.
McKenzie Institute International (MII)
har beslutat att vi ska ha en gemensam
webbsida för alla olika länders föreningar
inom institutet. Just nu håller vi på att
lägga in vårt svenska material på institutets nya hemsida och troligtvis är den
igång under våren 2016. Vi hoppas att
ni kommer att uppskatta vårt nya utseende! Eftersom vi är två parallella föreningar, Svenska McKenzieinstitutet
och sektionen för MDT, så har vi kvar
vår sida för sektionen för MDT på
Fysioterapeuternas webbplats.

dagskonferens följd av en fristående
axelkurs med Jeremy Lewis. Läs mer
och anmäl dig på www.mckenzie.se.

Jag vill slutligen passa på och slå ett slag
för vår egen konferens 1 april 2016 på
Läppstiftet i Göteborg. I år har vi en en-

Gunilla Limbäck Svensson,
ordförande i MDT -sektionen
och i Svenska McKenzieinstitutet

Ha en skön advenstid och sedan hörs vi
nästa år igen!
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Framtiden i fokus på internationella
MDT-konferensen i Köpenhamn
I början av september samlades över
500 deltagare från hela världen i
Köpenhamn för att delta på den 13:e
internationella MDT- konferensen
på temat ”With the Tide – MDT
into the future”.

Konferensen löpte över tre intensiva
dagar med föreläsningar i högt tempo,
där dagarna delades upp i olika block
efter ämne. Många av föreläsarna höll
hög internationell nivå och hade sin
bakgrund både inom och utanför MDTvärlden. Tillsammans både bekräftades
och utmanades etablerade ”sanningar”

och förhoppningsvis kom alla därifrån
med nya funderingar om hur både
MDT och det egna yrkesutövandet kan
utvecklas vidare.
Här gör vi några nedslag i referat från
konferensen, men du hittar samtliga
referat i sin helhet på vår webbsida:
www.mckenzie.se

Kan vi använda McKenzieundersökningen som ett
screeningverktyg?

differentialdiagnostik columna/extremitet och columna/SI-led via studier
av Annelie Gutke och Mark Laslett.

Föreläsare: Helen Clare, PhD,
Högre examen/diploma i MDT, Sydney,
Australien.

MDT inom idrottsmedicin

medicinska rehabiliteringsprinciper. Då
undersökningen är både reliabel, valid
och prognostisk så blir behandlingen
tydlig och därmed kan man på ett systematiskt sätt få idrottaren tillbaka till sin
sport.
• En stor del av MDT är egenvård. De
flesta idrottsutövare önskar en aktiv
rehabilitering och inte bara vara passiva
mottagare av behandling. Som exempel
har det Nya Zeeländska sim-landslaget
kraftigt minskat prevalensen av ”simmaraxel” efter att Greg Lynch infört
upprepade inåtrotationer som en del av
träningsregimen.
• Begreppet återställa funktion kan
göras mycket mer brett än att vid den
mekaniska sub-gruppen derangement
med extensionsprincip låta patienten
utföra 3 ×10 ryggliggande flexioner.
I begreppet ryms både hopp, spurtar,
maximala kaströrelser så väl som att
coacha idrottaren till att mentalt våga
tackla igen efter en knäskada.
• Profylax är en av MDTs tydliga styrkor och inom idrottsmedicinen sätts
detta på sin spets. Genom att förebygga
framtida skador så kan idrottsutövaren
maximera sin prestation. Både här och
i andra faser är det mycket viktigt att
koordinera den belastningsstrategi sjukgymnasten väljer med andra personer
omkring idrottaren såsom coachen,
fystränaren, massören och så vidare.

Köpenhamn

Fysioterapeuten Helen Clare talade om
MDT som screeningverktyg inom olika
områden. Det finns otaliga studier som
förespråkar centralisering som ett prognostiskt verktyg. Screening för röda
flaggor finns i den standardiserade
anamnesen och i det kliniska resonemanget/mönsterigenkänningen. Gul
flagg känns igen genom de fyra tecken
som Apeldoorn framfört, det vill säga
att positiva Waddells tecken, frånvaro
av centralisering, smärtteckning och
daglig medicinering mot ländryggssmärta ökar sannolikheten för psykosociala faktorers betydelse, samt genom
det samband mellan icke-centraliserade
och psykiska påfrestningar som Werneke påvisat i sina studier. MDT har även
visat sig vara ett bra screeninginstrument inför kirurgi i studier av Gunilla
Limbäck Svensson, Hanne Albrecht
och Hans van Helvoirt. För val av behandling hänvisades till studier av A
Long, Richard Rosedale, Tom Petersen.
Hänvisning även till MDT som differentialdiagnostiskt screeningverktyg för
20

Föreläsare: Allan Besselink, fysioterapeut
USA, Greg Lynch, fysioterapeut
Nya Zeeland, Ole Meyer, fysioterapeut
Danmark.
Workshopen MDT and the Athlete var
en introduktion till hur MDT kan användas inom idrottsmedicin. Föreläsarna
diskuterade varför MDT-undersökning
och behandling kan vara förstahandsvalet
vid idrottsskador eftersom idrott består
uteslutande av mekaniskt upprepade
rörelser och statiska positioner.
Fördelar med MDT
inom idrottsmedicin:

• MDT grundas inte på patoanatomi,
istället används klassifikationer utifrån
mekanisk och symptomatisk respons
på belastningar. De subgrupper som
används inom MDT kan även betraktas
som funktionsdiagnoser.
• MDT består av tydliga stadier i rehabiliteringen. Stadierna är undersökning,
diagnostik, egenvård, återställa funktion och skadeförebyggande/profylax,
vilket överensstämmer väl med idrotts-
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mdt sektionen
Undersökning och behandling
med MDT vid idrottsskador

Behandlingen av de olika klassifikationerna är samma som vid andra slags
patienter och guidas hela tiden av trafikljusguiden. På workshopen föreslogs
att den guiden kan spridas till hela
idrottsvärlden för att guida både utövaren och tränaren i hur mycket träning
olika smärttillstånd kan klara utan att
riskera ytterligare skada.
Inom MDT används som tidigare
nämnts begreppet återställa funktion.
Detta begrepp skulle även kunna lyftas
upp en nivå till begreppet Optimera
prestation. Genom att systematiskt öka
belastningen (kraftprogression) i rehabiliteringen/träningen kan idrottaren
maximera sin prestationsförmåga.

Vad orsakar diskogen smärta?

Föreläsare: Michael Adams, professor
i biomekanik och klinisk anatomi vid
University of Bristol.
Ändplattan är viktig när det handlar
om mekanismer för disksmärta. Det
hyalina brosket på ändplattan har en
viktig roll när det fungerar som ett filter
mellan disk och kotkropp. Åldersrelaterad förlust av proteoglycaner och
vatten i disken har liten eller inget samband med smärta. Däremot verkar
strukturella skador som fissurer i yttre
del av anulus och ändplatteskador ge
smärta. Michael Adams beskrev en
frisk disk som en vattensäng, med jämn
fördelning av belastning över hela disken, medan fördelningen av belastning
är mycket ojämn i en degenererad disk.
I en kraftigt degenererad disk är kompressionsbelastningen så låg att den
inte är mätbar på vissa delar av disken.
Den geniala hydrostatiska funktionen
fungerar då inte och andra delar av segmentet får ta en större del av belastningen.
Studier har visat att en kombination av
för hög belastning och böjning kan orsaka radiella fissurer i anulus som kan
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leda till diskherniering. Det krävs ingen
degeneration innan, utan det är till och
med så att en del av dessa skador är
enklare att frambringa om disken inte
är degenererad. Dock kan disken vara
predisponerad för skada på grund av
genetiska egenskaper eller stigande ålder.
Som vid annan läkning, så påbörjas läkningen av diskskada med en inflammatorisk process med bland annat bildande
av ett fint kapillärnät. Detta är känt
som Modic förändringar (typ 1) vid
ändplatteskada och har också identifierats vid fissurer i anulus. Ett skadat område i en disk har lägre tryck, vilket gör
kärlinväxt och även nervinväxt möjlig.
Inflammationen sänker också smärttrösklar vilket gör att dessa nerver kan
bli sensitiserade. Den bristfälliga läkningsförmågan av diskvävnad gör att
disksmärtan riskerar att bli långvarig.
Michael Adams beskrev att det finns
stöd i forskningen för att detta kan
orsaka smärta, men att det inte är
bevisat i den utsträckningen att det
utesluter andra förklaringsmekanismer
Michael Adams föreslår att vi ska
använda uttrycket ”non serious back
pain” som ger mer information än
”non-specific LBP”.
Om det här med biomekanik och ryggbesvär ger mersmak kommer ett boktips här, Michael Adams har tillsammans med tre andra kända forskare
skrivit boken: The Biomechanics of
Back Pain, 3e upplagan 2012.

Patientfall under konferensen

Föreläsare: Georg Supp, lärare i MDT
Tyskland och Grant Watson, lärare i
MDT Nya Zeeland.
MDT-lärarna Georg Supp och Grant
Watson bjöd på en pedagogisk patientdemonstration där patienten hade konstant smärta i vänster skuldra efter ett
tungt lyft tre veckor tidigare. Patienten
hade kontraktionssmärta vid flexion
och utåtrotation av axeln. Patienten
hade också nedsatt rörlighet i nacken i

retraktion och retraktion-extension.
Efter upprepade rörelser i nacken
eliminerades smärta i skuldran och
kontraktionssmärtan försvann.
Slutsatsen var att det är mycket viktigt
att utesluta nackengagemang hos skulderpatienter. Diskussion som följde
handlade om när vi kan säga att vi har
gjort det. De flesta verkar använda sig
av ytterlägesbelastning i nacken med
övertryck i alla riktningar. Träffsäkerheten i det är ett förslag till framtida
studier.

Psykologiska hinder
för rehabilitering

Föreläsare: Tamar Pincus, Professor
i Health Psychology, Royal Holloway
University of London.
Tamar talade om vikten av att identifiera
psykologiska barriärer för återhämtning.
Hon bad oss att inte sluta behandla
manuellt och att undvika att ”över
psykologisera” patienternas problem.
Studier har visat att om man frågar en
patient utan psykologiska problem för
mycket så verkar våra frågor om det
snarast ge ökad oro och ångest till
patienterna. Å andra sidan: om man
inte frågar en patient MED psykolog
iska faktorer om dem verkar det snarast
öka deras problem. Det gäller alltså att
vara lyhörd. Om vi alltför noggrant
följer vår mekaniska hypotes slutar vi
lyssna efter patientens verkliga problem.
De faktorer som mest verkar vara
ett hinder för rehabilitering är enligt
Pincus: smärta, funktionsnedsättning,
rättsliga tvister, genetik, depression,
fear-avoidance och katastroftankar.
Hon ägnade en stund åt att vidare precisera begreppet depression. Antingen
förekommer det hos smärtpatienter
som en helt naturlig/frisk reaktion på
smärtan, eller så förekommer det som
en gul eller ”orange flagga”. Med orange
flagga menas samexisterande psykisk
sjukdom. Viktigt är då att bestämma u
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mdt sektionen
om humörförändringarna kom före
debuten av smärta eller om de kom samtidigt. Vid en äkta depression, (orange
flagg) behandla den före smärtan.
Viktigt är också patientens uppfattning
om sina besvär. Bra frågor att ställa till
patienten är: vad tror du orsakar din
smärta? Detta följs av terapeutens förklaring till patientens besvär. Därefter
frågan: vad tror du om föreslagen behandling? Följt av terapeutens tankar
om föreslagen behandling. Som sista
punkt: fråga patienten om hur lång tid
han/hon tror att det tar att bli färdig
behandlad, (hur lång tid tar det?) följt
av terapeutens syn på saken.

DIAGNOSTISKT ULTRALJUD
för fysioterapeuter och naprapater

Santax Medico erbjuder två innovativa ultraljudutrustningar för arbete
på klinik eller fält när enkelhet och
mobilitet krävs

• Liten, smidig och lättanvänd
ultraljudsutrustning i
”surfplatte”-format med
färg- och powerdoppler
• Snabb uppstart
• Batteridrift
• Vikt: 2 kg.
• 5 års garanti

Föreläsare: Jonathan Hill, PhD, PT,
Arthritis Research UK Primary Care
center, Keele University, England.
Detta utvärderingsverktyg för ländryggspatienter är väl utvärderat när det
gäller stratifiering av länd-ryggspatienter. Verktyget förutsäger vilka av våra
patienter som på grund av depression,
katastrof-tankar och rörelserädsla, får
sämre utfall av behandling på längre
sikt. Formuläret är fritt nedladdningsbart från keele.ac.uk/sbst och finns
även som app för både Iphone och android. Behandling i de subgrupper som
verktyget ger, (hög, medel och lågriskpatienter) ger mindre fearavoidance
och katastroftankar. Instrumentet ger
bäst effekt hos högutbildade och sämre
effekt hos lågutbildade. Instrumentet
finns även översatt till svenska av
Carola Betten, Umeå Universitet.

HITACHI/Aloka NOBLUS
stor prestanda med litet yttre
• Ergonomisk och lättarbetad
• Färg-, power doppler samt
FineFlow för extremt små
flöden
• 15” högupplöst LCD monitor som kan vridas och
vippas till önskad position
• Högfrekvent linjär givare
• Batteridrift

Vi kommer gärna till din mottagning och demonstrerar någon av ovanstående utrustningar. Leasing? Vi
samarbetar med SG-Finans för finansieringsalternativ.
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Maria Mörner – leg.
sjukgymnast på Arena
Motion & Rehab, Stockholm

”Den föreläsare som
gjorde starkast intryck
på mig var psykologiprofessor Tamar Pincus.
Hon talade bland annat
om psykologiska hinder
för läkning hos ländryggspatienter. Om hur
vi kan missa små, små
viktiga detaljer om patienters hälsotillstånd i
anamnestagning, detaljer som tyder på depression. Denna information
kommer ofta tre gånger
under samtalet men är
lätt att missa.”
Ann Arendi – leg.
sjukgymnast på Sergel
Rehab, Stockholm

Medverkande skribenter:

Mediahuset i Gbg AB, -15

Santax Medico AB, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma
Tel. 08-555 36 377, www.santax.se

”Det jag tog med mig
var Tamar Pincus föreläsning om samtalet
med patienten. En annan höjdpunkt var patientdemonstrationen
som Georg Supp och
Grant Watson höll. Man
hade filmat anamnesupptagningen och undersökningen innan.
Sedan fortsatte behandlingen på scen och
det var mycket inspirerande att se dem samtala, undersöka och
behandla patienten.”

StarTBackTool –
utvärderingsverktyg för
ländryggspatienter

Terason uSmart 3200T:

För ytterligare information ring gärna:
Margareta Fehlberg, Produktchef ultraljud
Mobil 070-87 88 103, mfe@santax.com

Röster från
konferensen

Calle Lindqvist, leg sjukgymnast, Diploma MDT
Angelica Gunnarssson, leg sjukgymnast, Diploma MDT
Göte Norgren, leg sjukgymnast, lärare i MDT
Yvonne Lindbäck, leg sjukgymnast, MSc,
Specialistkompetens i ortopedi, lärare i MDT
Tobias Croner, leg sjukgymnast, lärare i MDT
Thomas Cullhed, leg sjukgymnast, lärare i MDT
Lars Degerfeldt, leg sjukgymnast, Senior instructor i MDT
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KURSKALENDARIE
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi
inom Fysioterapeuterna

EVENEMANG/KONGRESSER
OMT/FYIM kongress 2016

Datum

Ort

11–12 mars 2016 Stockholm

Kurs/workshop i rörelsekontroll rygg/bäcken/höft
enl Sahrmann FULLTECKNAD

22–23 jan 2016

Västerås

Cervicogenic Headache and Dizziness del 1
Cervicogenic Headache and Dizziness del 2
Information och anmälan, se www.OMTsweden.se

11–13 feb 2016
7–9 april 2016

Haninge
Haninge

5–7 feb, 27-28 feb, 16–17 april 2016
16–18 mars, 14–15 april, 12–13 maj 2016
6–8 april, 28–29 april, 12–13 maj 2016

Umeå
Lund
Västerås

OMT 1 Övre (E2, R1/R2)
20–22 jan, 4–5 feb, 10–11 mars 2016
(E= Extremiteter, R=Columna, 1=Undersökning, 2=Behandling)

Västerås

OMT-UTBILDNING
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2)
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2)
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2)

OMT 1 (Övre och Nedre) för Fysioterapistudenter
30–31 jan, 20–21 feb, 5–6 mars, 19–20 mars,
9–10 april, 23–24 april, 21–22 maj 2016

Haninge

OMT 2
OMT 2

Västerås
Lund

jan 2016 – juni 2017
jan 2016 – juni 2017

OMT 3
jan 2016–juni 2017
Västerås
Info samt anmälan av ovan OMT-kurser till aktuell lärare, se www.OMTsweden.se!
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ÖVRIGA KURSER
Ultraljudskurser		
		
Hands-onsweden (www.hands-onsweden.se)
Hands-on C repetition och examen
3–4 dec 2015
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet
11–12 jan 2016
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter
14–15 jan 2016
Work Shop inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik
28–29 jan 2016
Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter
17–18 mars 2016
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet
9–10 maj 2016
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter
11–12 maj 2016
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet
5–6 sept 2016

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik (www.ultraljudsdiagnostik.info)
Steg 3 Fördjupningskurs övre extremitet
9–10 dec 2015
Steg 1 Introduktionskurs
11–12 dec 2015
Steg 2 Fördjupningskurs nedre extremitet
9–10 februari 2016
Steg 3 Fördjupningskurs övre extremitet
26–27 april 2016
Steg 1 Introduktionskurs
28–29 april 2016
Steg 4 Reptition och Examination
31 maj – 1 jun 2016

Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping

Kinetic Control (www.getmovement.se för info och anmälan)
Höft
10–11 dec 2015 Helsingborg
The Performance Matrix (kontakta clare@getmovement.se för kurser)
Michael Shacklock Klinisk Neurodynamik 		
(www.hfc.se och www.neurodynamicsolutions.com för info)
Klinisk Neurodynamik - Lower Quarter 1
3–4 feb 2016
Klinisk Neurodynamik - Upper Quarter 1
6–7 feb 2016
Klinisk Neurodynamik - Upper Quarter 2
8–9 feb 2016

Haninge
Haninge
Haninge

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas
Få nytändning
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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!

Kursprogram 2016

A-kurs, Lumbalryggen
Gbg
Sthlm
Gbg
Sthlm
Ystad
Sthlm
Gbg
Sthlm

27-30 januari
16-19 februari
6-9 april
27-30 april
25-28 maj
13-16 september
14-17 september
28-29/10 + 11-12/11

B-kurs, Cervikal- och
Thorakalryggen
Sthlm
19-22 april
Gbg
21-24 september
Sthlm
23-26 november
Ystad
7-10 december
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C-kurs, Problemlösning,
workshops, nedre extremitet
Ystad
20-23 januari
Sthlm
10-13 mars
Gbg
5-8 oktober
D-kurs, Avancerad problemlösning, manuella tekniker,
övre extremitet
Sthlm
10-13 april
Gbg
30/11-3/12

Examen
Sthlm
Gbg

mckenzie.se/vardgivare

21 maj
26 november
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Ny dimension

av mobiliserings- och manipulationsbehandlingar
Lojer Manuthera 242 - för professionella terapeuter
NYHETER:
- Tvådelad thorakal sektion för vertikal thorakal böjning
och en 3D rotationsrörelse. Ett unikt verktyg för thorakal
mobilisering och manipulation.
- Bensektionens rotationsrörelse.
- Droppfunktion. Ny teknologi: traktionsdropp, vilket gör
det enklare att utföra olika höftmanipulationer.
- Elektronisk tippning uppåt / nedåt funktion för
gravitationsbaserade behandlingar. Tippningsfunktionen
gör det enklare att få upp patienten på bänken och man
undviker spinal kompression på ett eﬀektivt sätt.
- Två synkroniserade lyftmotorer.
- Automatisk säkerhetsfunktion för klämrisk.

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

