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Deborah Falla, Martin B. Josefsen

Cervicogenic Headache and Dizziness
Core Course (Del 1), 11–13 februari 2016

Supervised Course (Del 2), 7–9 april 2016

Plats: Haninge Fysiocenter

Kostnad/kurs: 6.400 kr exkl moms för medlem i OMT-sektionen, 7 .000 kr för icke 
medlem, exkl moms. Vid anmälan till båda kurserna 12.300 kr exkl moms för med-
lem, 13.500 kr för icke medlem, exkl moms. Vid återbud senare än en månad före 
kursstart debiteras halva avgiften.  Kursmaterial, fika för- och eftermiddag samt 
lunch ingår.

Antal platser: Endast 20 platser/kurs.

Anmälan och frågor: christina@omtsweden.se 
Se även www.cervikogenic.dk

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 öppnar i november, håll utkik på vår hemsida omtsweden.se
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OMT sektionen

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 efterträdare till Björn Aasa och 
därmed ny ordförande i OMT sektio-
nen tänkte jag presentera mig själv 
och även berätta hur jag blev intresse-
rad av OMT.

Jag bor i Västervik och arbetar där i 
Landstinget inom primärvården. När 
jag tog sjukgymnastexamen i Uppsala 
2001 så hade jag aldrig hört talas om 
OMT. Tack vare en kurskamrat som 
efter examen läste en kurs på Linkö-
pings Universitet fick jag kännedom om 
OMT. Jag följde i hans spår och avver-
kade de kommande tio åren med kurser 
i Linköping, Örebro och Västerås.

För varje avklarad OMT-utbildning så 
har jag fått ökade kunskaper som hjäl-
per mig att bli bättre i mitt vardagliga 
arbete. Det är spännande att det hela 
tiden finns mer att lära och möjlighet 
att förbättras för att kunna erbjuda 
bättre vård till patienten. Om jag själv 
var patient skulle jag vilja ha den bästa 
vården, därför är det en självklar ambi-
tion för mig att ständigt utvecklas för 
att försöka kunna erbjuda bästa möjliga 
vård.

Det i OMT-utbildningen som jag tycker 
bidragit mest till min egen utveckling 
inom yrket har varit auskultationerna 
på OMT steg 2 och 3. På varje delkurs 
ingår 75 timmar auskultation där man 
har riktiga patienter och en lärare som 
granskar bemötande, anamnes, under-
sökning, förklaringsmodeller, behand-
ling etcetera, allt som ingår i ett nybe-
sök. Då vi fysioterapeuter inom primär-
vården oftast är ensamma med patien-
ten på våra behandlingsrum så är denna 

mängd auskultationstimmar ett enastå-
ende tillfälle att få feedback på vad man 
faktiskt gör och säger i mötet med pa-
tienten.

Efter OMT-examen i Västerås 2012 så 
var alla stegen avklarade. Att få träffas 
månadsvis två till tre dagar som man gör 
på en OMT utbildning var något jag 
skulle vilja fortsätta med men hur?

Min gamla kurskamrat som tipsat om 
OMT-kursen i Linköping, och vars spår 
jag följt, var nu engagerad i OMT-sek-
tionen och rekommenderade arbete i 
sektionen om jag ville fortsätta hålla 
mig uppdaterad inom OMT. Jag blev 
invald i styrelsen 2013, då som ansvarig 
för att anordna externa kurser. Att få 
komma in i en välfungerade styrelse 
med kollegor som är så intresserade av 
människor och muskuloskeletal hälsa 
har varit och är otroligt roligt.

Via styrelsearbetet har jag fått möjlig-
het, precis som alla våra medlemmar 
och övriga intresserade också har, att 
delta i kongresser och externa kurser 
med föreläsare som är specialister inom 
sina respektive intresseområden. Det 
sker inte månadsvis två till tre dagar 
som på OMT-utbildningen men det är 
en fantastisk möjlighet att lyssna på 
många kloka människor och det är stor 
chans att man möter gamla kurskamra-
ter vilket förhöjer nöjet ytterligare!

I skrivande stund har styrelsen precis 
haft möte i Stockholm. Det vi jobbar 
med nu är den årliga kongressen till-
sammans med Sektionen för fysisk akti-
vitet och idrottsmedicin (FYIM) som 

Mycket som händer framöver
äger rum 11-12 mars 2016 i Täby. Vi 
planerar inför vårt deltagande i IFOM-
PTs kommande världskongress i Glas-
gow 2016. Vi har hittat en ny samord-
nare för de terminsvisa besöken på fysi-
oterapiutbildningarna i landet där vi 
berättar om vår sektion och våra utbild-
ningar, så att studenterna (till skillnad 
från mig) känner till vårt specialistom-
råde redan på grundutbildningen. Dis-
kussionen angående ett eventuellt 
namnbyte på sektionen för att bättre 
beskriva vårt omfattande specialistom-
råde fortgår (läs mer i Manualen nr 3, 
2014). 

Vi kommer även vara på plats på Fysio-
terapidagarna 21-23 oktober där vi 
kommer ha en gemensam skulderdag 
på fredagen tillsammans med Sektio-
nen för MDT samt Sektionen för fysisk 
aktivitet och idrottsmedicin. Missa inte 
det!  
Vi syns på Fysioterapidagarna!
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The World Confederation for Physi-
cal Therapy (WCPT) representerar 
350 000 fysioterapeuter runt om i 
världen genom sina 111 medlemsorga-
nisationer.

WCPT verkar för utveckling av fysiote-
rapi som profession och för att förbätt-
ra den globala hälsan genom att upp-
muntra höga krav på forskning, utbild-
ning och praktik inom fysioterapi, stöd-
ja utbyte av information mellan 
WCPT-regioner och medlemsorganisa-
tioner och samarbete mellan nationella 
och internationella organisationer. För 
att stödja utbyte av information är 
världskongresserna viktiga. Den första 
världskongressen hölls 1953 i London 
och under våren 2015 hölls kongressen 
i Singapore.
 
För dig som inte hade möjlighet att 
närvara i Singapore går det att ta del av 
abstrakts, poster- och Powerpoint-pre-
sentationer från kongressen. Du kan 
även lyssna och titta på många av de 
fokussymposium, paneldiskussioner 
och debatter som hölls eftersom de 
filmades. För att göra detta går du in på 
länken ovan.
 

IFOMPT träffades på  
WCPT-kongressen i Singapore

http://www.fysioterapeuterna.se/
Om-forbundet/nyheter/2015/2015/
Ta-del-av-kunskap-fran-varldskongres-
sen/#sthash.yjUbxSeX.dpufWCPT
 
Symposierna, debatterna och diskussio-
nerna spände över många områden 
inom fysioterapi. Inom OMT gavs in-
tressanta föreläsningar om forskningen 
inom området subgruppering, targeted 
treatment (individerna i varje grupp 
har gemensamma karakteristika) och 
individualized treatment (skräddarsydd 
behandlingen till varje patients karakte-
ristika och behov). Se till exempel 
”Stratified models of care for low back 
pain” med Nadine E Foster, Jonathan C 
Hill, Peter O’Sullivan, John D Childs 
och Mark J Hancock. Ett annat område 
var hur undervisning av smärta kan ske 
för blivande fysioterapeuter. Se till ex-
empel ”Meeting the global challenge of 
pain education for physical thera-
pists”  med Julia Hush, Kathleen Sluka 
och Graciela Rovner.
 
WCPT har många undergrupper av 
oberoende organisationer. Dessa grup-
per har olika intresseområden och ver-
kar för utveckling av fysioterapi och 

utbyte av kunskap inom sitt eget områ-
de. International Federation of Ortho-
paedic Manipulative Physical Thera-
pists (IFOMPT) är en av dessa under-
grupper. Under kongressveckan träffa-
des representanter från IFOMPTs 
medlemsorganisationer för att diskute-
ra utveckling, forskning och aktuella 
frågor. En av dessa träffar var en intres-
sant workshop som organiserades av 
the Standards Committee gällande 
granskning av OMT-utbildningar. Syf-
tet var att man skulle få en fördjupad 
kunskap om hur granskning går till, 
vilka instrument som ingår samt att få 
ta del av erfarenheter och få tips av 
erfarna granskare. I Sverige sker gransk-
ning av OMT-utbildning genom en av 
OMT-sektionen tillsatt granskare ”ex-
ternal assessor”. Denne granskare ska 
rapportera till OMT-sektionen om hon 
upptäcker att fel/att någon utbildning 
inte uppnår kraven. Det som diskutera-
des på work-shopen var samstämmig-
het i granskning mellan olika utbild-
ningsländer och hur granskarna upple-
ver de mallar som används. Efter work-
shopen kunde vi sammanfatta att 
utbildningen i vissa länder bedrivs på 
universiteten, i vissa länder som privat-
kurser utanför universiteten och i vissa 
länder (såsom i Sverige), både pri-
vat och på universitet. Det är därför 
viktigt med granskning så att till exem-
pel de forskningsprojekt som bedrivs 
på privata utbildningar uppnår IFOM-
PTs krav. Vad gäller universitetsutbild-
ningarna har det ibland uppmärksam- u

http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2015/2015/Ta-del-av-kunskap-fran-varldskongressen/#sthash.yjUbxSeX.dpufWCPT
http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2015/2015/Ta-del-av-kunskap-fran-varldskongressen/#sthash.yjUbxSeX.dpufWCPT
http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2015/2015/Ta-del-av-kunskap-fran-varldskongressen/#sthash.yjUbxSeX.dpufWCPT
http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2015/2015/Ta-del-av-kunskap-fran-varldskongressen/#sthash.yjUbxSeX.dpufWCPT
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IFOMPT:s nästa världskongress går 
av stapeln i Glasgow 4-8 juli 2016 
och temat är Expanding Horizons.

Key note speakers är:
Professor Joel Bialosky, professor  
Nadine Foster, Roger Kerry, Dr Jeremy 
Lewis, professor Lorimer Moseley, Dr 
Annina Schmid och Harriët Wittink. 
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! I HÖST LANSERAR MOBILUS EN HELT NY WEBBTJÄNST:

Nytt, modernt & 
användarvänligt

www.gomobilus.com

Ta fram träningsprogram 
online och dela direkt 
med patienten.

IFOMPT:s världskongress i Glasgow 4-8 juli 2016

mats av granskarna att vissa universitet 
ifrågasätter varför de ska följa IFOM-
PTS riktlinjer. Det är därför viktigt att 
granskare av utbildningar är kunniga 
vad gäller IFOMPTs riktlinjer/krav, 
att de är oberoende av de utbildningar 
de granskar och har utbildning inom 
forskning såväl som OMT. En viktig 
punkt som kom upp är att flera länder 
har flera granskare samt ett inarbetat 

På hemsidan http://www.ifomptconfe-
rence.org/home kan du läsa om förelä-
sarna samt höra deras podcasts. 
IFOMPT håller sin världskongress vart 
fjärde år och nu har alltså turen kom-
mit till Glasgow. På hemsidan kan du 
också hitta information om bra boende 
etcetra. Hoppas vi ses där!
/Styrelsen

mentorsystem där nya granskare får 
skolas in av vana granskare i början.
 
Nästa världskongress hålls i Kapstaden 
den 2-4 juli 2017. Där träffas vi igen för 
att fortsätta att diskutera aktuella frå-
gor inom OMT. 

Björn Aasa

 

http://www.ifomptconference.org/home
http://www.ifomptconference.org/home


MANUALEN 3 | 2015 7

omt sektionen

Hösten 2012 startade en unik utbild-
ning på Luleå Tekniska Universitet. I 
början av september samlades ett fyr-
tiotal förväntansfulla fysioterapeuter 
från hela landet för kursens första 
campusdagar.
 
Sedan har det fortsatt - under tre år har 
vi samlats i Luleå för campusdagar två 
till tre dagar varje månad. För oss som 
bor i Luleå eller Norrbotten har just 
detta varit en extra bonus. Att slippa 
lämna Norrbotten för att gå på kurs. 
Annars har ju kurs och ny kunskap i 
allmänhet inneburit resor söderut. 

Campusdagar
Campusdagarna har uteslutande be-
handlat sådant som kräver närvaro för 
att det ska vara möjligt att tillgodogöra 
sig kunskaperna. All annan undervis-
ning har skett med hjälp av modern 
teknik, främst i form av videokonferen-
ser, vilket minimerat resandet för kurs-
deltagarna. Schemat för Campusdagar-
na har varit anpassade så att alla kurs-
deltagare, även de från allra sydligaste 
Sverige har kunnat resa till Luleå den 
första av kurstillfällets campusdagar 
och i allmänhet kunnat komma hem på 
kvällen den sista av campusdagarna. 
Campusdagarna har i huvudsak inne-
hållet undervisning och examination av 
manuella metoder.

Undervisning manuella metoder
Föreläsningar har varvats med praktiska 
moment där vi tränat på varandra. Var-
je kurs har avslutats med någon form av 
examination. 
Litteraturlistan ger en god fingervisning 
om utbildningens innehåll!
Obligatorisk litteratur har varit:
Kaltenborn: The Extremities 
Kaltenborn: The Spine
Norrbrink: Om Smärta 
Shacklock: Clinic Neurodynamics 
Comerford-Mottram: Kinetic Control 
Petty: Neuromusculoskeletal Examina-
tion and Assessment 
Kapandji: Physiology of the Joints I-III
Rekommenderad litteratur har varit 
bland annat: 
Sahrmann: Movement System Impaire-
ment Syndromes of the Extremities, 
Cervical and Thoracic Spine.  
Sahrmann. Diagnosis and Treatment of 
Movement Impairment Syndromes. 
Hjelm: Viscerosomatik
Brukner &Khan: Clinical Sports Medi-
cine
Huvudföreläsare har varit Björn Aasa, 
Ragnar Faleij och Ingela Lundholm som 
generöst delat med sig av sina kunska-
per. Genomgående har undervisningen 
hållit högsta klass. Kursen har delades 
upp utifrån människokroppens olika 
delar, extremiteter, nedre columna, 
övre och nedre cervical. Sista året har 

innehållit en fördjupning av det vi läst 
tidigare och som också inkluderade 
manipulationstekniker. För varje del  
av kroppen har vi studerat artikulär 
funktion utifrån Kaltenborns principer, 
Neurodynamik utifrån Shacklock  
och motorisk kontroll utifrån  
Comerford-Mottram och Sahrman. 
Kursens innehåll speglar väl den ut-
veckling som skett på senare år inom 
OMT och senaste rön har presenterats 
under kursen. En ledstjärna under hela 
kursen har varit kliniskt resonemang.  
Målsättningen har varit att vi med ett 
kliniskt resonemang och med ett 
biopsykosocialt synsätt ska kunna sam-
manlänka all ny kunskap för att ställa 
en korrekt diagnos och utforma adek-
vat behandling och träning. 

Auskultationer
Dessa har organiserats och genomförts 
på LTU vid campusdagar. LTU har 
bland skolan personal och studenter 
samt via fysioterapimottagningar i Lu-
leå erbjudit gratis konsultation kring 
skador och besvär i det kroppsområde 
vi just studerar. Detta har skapat ett bra 
och adekvat patientflöde. Handledare 
vid auskultationerna har varit OMT 
steg III- fysioterapeuter från Luleå-Pi-
teå-Boden samt våra lärare på kursen. 
Varje auskultationsgrupp har bestått av 
fyra studenter och en handledare.  

Unik kurs i Luleå – Akademisk utbildning i OMT 
på Masternivå

u

...och Ingela Lundholm demonstrerar en teknik.Ragnar Faleij föreläser...
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Vi studenter har turats om att undersö-
ka och behandla auskultationspatien-
terna. Detta har organiserats på följan-
de sätt:  
Student 1- undersöker patienten
Student 2 -  biträdande, är ”livlina” och 
rycker in och är stöd om Student 1 
behöver hjälp
Student 3 och 4 observerar, bedömer 
och ger feedback efteråt. 
För anamnes, undersökning, bedöm-
ning och behandling avsattes 60 minu-
ter, därefter 30 minuter för diskussion 
och återkoppling med respons till sjuk-
gymnast och biträdande sjukgymnast 
som ledde undersökning och behand-
ling. Detta har varit en givande form av 
kunskapsinhämtning med ny kunskap 
och goda råd från både handledare och 
studiekamrater.

Examinationer
Varje del av manuella metoder har av-
slutats med en teoretisk och en prak-
tisk examination. Den teoretiska exa-
minationen har varit digital och kunnat 
göras hemma. Examination av manuel-
la metoder har gjorts på LTU och på va-
rierande sätt: 
– ”Papperspatient” (Studenten får ett 
dokument med en kort anamnes). där 
vi sedan med kursare som patient får 
visa hur vi undersöker och behandlar 
”papperspatienten”. 
– ”Riktiga” examenspatienter, det vill 
säga en patient med verkliga besvär 
som kursledningen ordnat fram. Stu-
denten får träffa patienten, ta anamnes 
och undersöka. Därefter demonstrera 
för examinator hur man undersökt, 
redogöra för sin bedömning samt visa 
planerad behandling. 
– Tekniktentamen. Vi fick en lista på 
åtta till tio tekniker som vi på ”kursare” 
fick demonstrera för examinator. 
– Examenspatient vid steg III-examen. 
Två examinatorer följde hela konsulta-
tion- anamnes, undersökning, bedöm-
ning och behandling. 
Examinationer är ju alltid lite ”otäcka” 
men genom examinatorernas kunnig-
het och skicklighet har examinationer-

na också blivit en källa för kunskapsin-
hämtning 

Inte bara OMT
Utöver ”rena OMT-kunskaper” har 
kursen också innehållit ett väl tilltaget 
moment med vetenskaplig metodik, 
där vi lärt oss åtminstone grunderna för 
både kvantitativ metod och kvalitativ 
metod. Dessa kurser ska ge oss de kun-
skaper vi behöver för att skriva en 
30p-uppsats under de två sista termi-
nerna.  
Dessa kurser har i huvudsak skett ge-
nom videokonferens och vi studenter 
har kunnat följa undervisningen hem-
ma.

Oväntat bra…..
Andra moment i kursen har varit ovän-
tat bra. 
– Den första kursen vi läste under ter-
min 1 var en kurs om OMT:s historia. 
Denna kurs satte in OMT i ett histo-
riskt perspektiv. Vi lärde oss vilken stor 
roll den medicinska gymnastiken som 
Per Henrik Ling utvecklade på 1800-ta-
let hade för OMT:s utveckling och den 
stora roll svenska gymnaster då spelade 
internationellt. Under termin 5 har vi 
haft 5 Rand-dagar. Vi har varit ute i 
verksamheter som vi normalt har kon-
takt med och auskulterat, ortopedav-
delning, röntgen, käk-specialist, reuma-
tolog, smärtenheter med mera. Vi har 
blivit väl mottagna, upplevt hur vi med 
våra kunskaper på ett bra sätt kan kom-
municera utifrån vårt OMT-perspektiv. 
Rand-dagarna har gett oss en djupare 
förståelse och kunskap om de olika 
verksamheterna. Något vi har nytta av 
när våra patienter som är remitterade 
till dessa verksamheter, undrar och har 
frågor.  Dessutom har dessa Randdager 
gett oss möjlighet att visa vilka kunska-
per en OMT-fysioterapeut besitter och 
hur vi resonerar. Vi har dessutom kun-
nat knyta en rad personliga kontakter

MVG för kursledningen
Kursen har varit fantastiskt väl organi-
serad, trots att detta är den första kur-

sen har det allra mesta fungerat bra.
En av kursledningens största förtjänster 
är den utförliga studiehandledning som 
finns till varje kurs och som varit ett 
stort stöd i studierna. Kursledningen 
har arbetat hårt för att utveckla kursen, 
ett exempel på detta är när det under 
termin fyra skedde en plötslig schemaä-
ndring och en Workshop och föreläs-
ning med Gwen Jull dök upp på sche-
mat istället. Man hade lyckats värva 
Gwen Jull som gästprofessor på LTU 
och vi fick 1,5 dagar med henne!

Jobbigt men lärorikt
Kursen har varit krävande på många 
sätt, det har varit tre jobbiga år med 
både arbete och studier på halvfart. 
Omfattande litteratur att läsa, många 
nya manuella tekniker att lära sig, krä-
vande examinationer och tentamen. 

OMT-Master LTU, Luleå – Gå utbild-
ningen om du har möjlighet. Trots det-
ta vill jag rekommendera alla som verk-
ligen vill fördjupa sina OMT-kunskaper 
att söka till denna kurs. Tänk att på ett 
strukturerat sätt, i samklang med IF-
OM:s kursplan, under tre år få studera 
OMT på halvfart!
Med alla nya kunskaper och insikter 
har patientarbetet blivit så mycket enk-
lare och mer stimulerande.  

Johan Lindström
leg fysioterapeut  
OMT steg III
ergonom
CITY REHAB i Luleå
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Nedan följer ett referat av Johanna 
Wibaults föreläsning om evidens för 
MDT-behandling vid nackbesvär som 
hon höll på MDT-konferensen i  
Västerås i april 2015. Johanna har 
Examen i MDT och är doktorand  
vid Linköpings universitet.

I samtliga av de studier som finns ger 
MDT bättre effekt men resultaten är 
osäkra då den kliniskt relevanta graden 
av förbättring beträffande smärtminsk-
ning och funktion inte är tillräcklig. 
Resultaten anses dock inte reflektera de 
möjliga effekterna av MDT då terapeu-
terna har mycket varierande grad av 
erfarenhet, subgruppering inte utförts, 
val av utfallsmått skiljer mycket samt 
att det finns stora variationer mellan 
studiernas upplägg vilket försvårar sam-
manställning och eller jämförelse.
En polsk studie från 2011 jämförde, 
efter att ha subgrupperat (frånvaro/
närvaro av centralisering) 61 patienter 
med cervikala utstrålande armsmärtor 
mer än åtta veckor, MDT med ett kom-
plext rehabiliteringsprogram. Här gav 
MDT signifikant bättre resultat på mått 
såsom eliminering av symtom 60 % 
MDT mot 0 % komplext rehabilite-
ringsprogram, symtom nedom armbåge 
efter interventionen 7 % mot 94 % och 
huvudvärk 3 % mot 52 %.

Johanna ser gärna att framtida studier 
dels tar hänsyn till ovanstående genom 
att subgruppera patienterna, behandlar-
na bör ha adekvat kompetens och erfa-
renhet samt bör man mäta frekvens av 
recidiv på sikt liksom medicinering mot 
smärtan.

A clinical trial comparing the McKenzie 
method and a complex rehabilitation 
program in patients with cervical de-
rangement syndrome” J Orthop Trau-
ma Surg Rel Res 2 (22) 2011.

MDT som diagnostiskt verktyg vid cer-
vikogen utstrålande armsmärta. 
Lars Degerfeldt, DIP MDT, lärare MDT
Vad kan ge utstrålande smärta i 
arm?
–  Diskpatologi
–  stenos
–  adherent nervrot (ANR)
–  cervikalt entrapment 
–  cervikal myelopati
–  plexus brachialis exempelvis TOS
–  tensionsskada
–  perifera entrapments
–  refererat från skuldra eller bröstrygg.
Incidensen cervical radiculopati är 8.3 
per 100 000 invånare och vanligare ef-
ter 50 års ålder, orsak kan vara disk, 
spondylos, artros. Vanligaste nivåerna är 
C6 och C7. 

Fyra clinical prediction rules:
–  Positiv Spurling (kompression av  

nervrot)
–  Positivt distractionstest (symtom 

minskar med avlastningen)
–  Ipsilateral cervical rotation mindre  

än 60 grader
–  Positiv Upper limb tension test  

(Elveys)
Tre av fyra positiva är lika med 94% 
specificitet, pos likelyhood ratio på 6.1 
och om alla fyra variabler är positiva, 
100% specificitet samt pos likelyhood 
ratio 30.3. 
Vetenskapen är här mer osäker än mot-
svarande för lumbalcolumna, en studie 
av Boyles (Boyles et al JMMT 2011) 
kommer fram till att manuell terapi 
tillsammans med terapeutiska övningar 
är effektivt beträffande funktion, rörlig-
het samt minskar smärta och disability.
Generellt är resultaten lika mellan kon-
servativ terapi och kirurgi. Det finns 
inga belägg för att använda sig av trak-
tion. En studie har visat liknande effekt 
av avlastning med halskrage som aktiv 
intervention. En studie har visat goda 
resultat av bröstryggsmanipulation som 

enda behandling. Lars diskuterade uti-
från detta att vi ibland kanske är för 
aktiva vid irritabla cervicogena tillstånd 
vilket kan förklara bättre effekt av hal-
skrage efter nacktrauma liksom att vi 
inte får förbise bröstryggen vid såväl 
mer lokala cervicala problem som radi-
culopati. Beträffande armsmärta från 
thoracalcolumna finns T4 syndromet, 
funktionsstörning i området som verkar 
kunna ge utstrålande symtom i övre 
extremitet såsom icke dermatombund-
na symtom exempelvis hela handen. 
TOS, tidigare en ”populär” diagnos som 
nu inte nämns så ofta men enligt Lars 
finns och då kan bero på neurogen (ve-
rifieras med nervledningstest) eller 
vaskulär orsak eller trängsel sekundärt 
till cervikalt revben, strama bindvävs-
band, hypertrofierade muskler som 
pectoralis minor, scalener. Perifera en-
trapments nämndes också i samman-
hanget.
Lars avslutade med tre patientfall där 
publiken efter varje anamnes fick tänka 
till och ange några preliminära möjliga 
diagnoser innan undersökningen avslö-
jade klassifikationen, för övrigt något att 
tänka på att göra även i den kliniska 
vardagen!

Thomas Cullhed

Evidens för MDT-behandling vid nackbesvär

Johanna Wibault
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Styrelsemedlemmarna Anders Berg-
ström och Eva Ekesbo åkte till Alme-
dalen för att planera inför ett semina-
rium nästa år på temat Digitalise-
ringen – ett hot mot folkhälsan?

Utan att reflektera över hur kroppen 
påverkas digitaliseras inte bara arbetsli-
vet utan nu också skolan där man ser 
laptops och läsplattor som framtiden 
för all form av inlärning. Att de flesta 
dessutom använder smartphones i stort 
sett all sin lediga tid ger en nackpåver-
kan av aldrig tidigare skådat slag. Pro-
blemet är att få verkar veta vad långva-
rig flexion av framför allt övre nackle-
derna leder till. Vi ser idag många ”nya” 
problem hos våra patienter som ibland 
överutreds för diverse problem, när 
allt ofta endast handlar om belastnings-

MDT i Almedalen
relaterade symtom.
Styrelsen för MDT-sektionen anser att 
detta problem måste lyftas i debatten så 
att kunskapen om vad ensidig nackflex-
ion får för konsekvenser ökar både 
bland allmänhet, näringsliv, politiker, 
inom skolan men också inom vården 
där man ofta tyvärr inte har kompeten-
sen att ställa diagnos då de symtom 
som folk nu söker för knappt fanns då 
dagens vårdpersonal utbildade sig.
Vi diskuterade saken med både folkhäl-
sominister Gabriel Wikström och 
skolminister Gustav Fridolin som båda 
visade intresse att vara med i ett semi-
narium nästa år. Nu är det upp till För-
bundsstyrelsen för Fysioterapeuterna 
att nappa på idén och bistå oss i att sjö-
sätta detta, förhoppningsvis i samarbete 
med ergonomisektionen?

Royal Rest® Memory King Size
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Design by:
Scandicraft Sweden AB 

Box 10, S-23421 Lomma, Sweden, E-mail: info@royalrest.com

Pillow is cut from soft open-cell
foam to maximise air circulation.

Firm oval-shaped cores support and 
give gentle relief to tense neck muscles.

®

Winning
features:

Unparallelled Comfort
The soft temperature sensitive visco
elastic foam molds to the shape of your
head and neck for tailored comfort.

Gentle Support
The firm flexing ovalshaped cores give
ultimate support for correct spine align-
ment – without discomforting counter
pressure to sensitive necks.

Two sides
Two sides – one low and one high side
for different anatomical needs.

Cool and Fresh
Unlike most pillows made from so called
memory foam, the Royal Rest Sensus
has an excellent air circulation through-
out its open cell structure.  – You can
easily breath through the pillow. This
means that it does not promote perspira-
tion nor heat build up but instead giving
you a cool and comfortable sleeping 
environment.

Scientific Documentation
The pure foam in the Royal Rest Sensus
pillow is Öko-Tex certified and does not
contain any harmful substances.

• The orthopedic memory foam pillow with gently supporting cores.

• Das visco-elastisches Nackenkissen mit den zwei festen Stützkernen.

• Oreiller en mousse viscoélastique avec 2 noyaux orthopediques.

• Den visco-elastiska nackstödkudden med de unika ortopediska stödkärnorna.

Sleep soundly - 
Awake refreshed

Comfort & Support in perfect Harmony

Scandicraft Sweden AB, Box 10, SE-234 21 Lomma.
 Tel: +46 (0) 40 41 41 99, Fax: +46 (0) 46 70 46 70, E-mail: info@royalrest.com 
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+30%BÄST I VETENSKAPLIG TEST

Ge din patient korrekt position med  
ultimat stabilisering & komfort
 - efter din behandling!
Ergonomiska kuddar med unika ortopediska stödkärnor.
Utvärdera Royal Rest Memory & Royal Rest Original  
- 2 kuddar för endast 595kr! Fri frakt! 
(exkl. moms, ev returfrakt betalas av avsändaren)

Kundtjänst: 040-41 41 99
Epost: info@royalrest.se
Hemsida: www.royalrest.se

Även redaktören för Dagens Medicin 
tyckte det var ett intressant och viktigt 
ämne, så håll ögonen öppna under året 
när ni läser DM!

Anders Bergström och Eva Ekesbo
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På pappret kan det se ut som en  
högoddsare att Gabriella Broman, 
specialist inom mental hälsa med över 
25 år i yrket, skulle söka sig till MDT. 
Men i sin professionella strävan att 
hitta samband och se helheten är  
valet inte så oväntat. - Väldigt många 
av våra tekniker tangerar varandra, 
men ofta är det vår okunskap som 
sätter upp hinder för samarbete,  
menar Gabriella.   

Begränsat perspektiv
Hon arbetar med en växande patient-
grupp. Sambanden mellan den fysiska 
och psykiska ohälsan blir mer och mer 
tydliga i samhället. Gabriella möter 
människor som söker för långvariga 
fysiska besvär, utan att hitta någon me-
kanisk orsak.  Idag finns det inget kon-
stigt eller revolutionerande i det, men 
så har det inte alltid varit. När Gabriel-
la började jobba inom primärvården i 
slutet av 80-talet var det ett perspektiv 
hon menar helt saknades inom profes-
sionen. 
– Jag upplevde ofta att jag inte hittade 
svar som förklarade orsaken till patien-
tens smärtor och spänningar. Den psy-
kiska ohälsan hos patienterna gav 
kroppsliga symtom där svaren inte alls 
överensstämde med de instrument vi 
fått att undersöka mekaniken med.  
Gabriella kände att hon behövde öka 
sin förståelse för helheten och sökte sig 
till psykiatrin för att få vidareutbild-
ning, med avsikt att komma tillbaka till 
primärvården med ny kunskap och 
erfarenhet i bagaget. Hon arbetade flera 
år inom psykiatrin, både inom sluten - 
och öppenvård. Där fick hon vidareut-
bildning inom såväl basal kroppskänne-
dom, praktisk psykologi för fysiotera-
peuter, resursorienterad kroppsunder-
sökning och löpande 
processhandledning. 

Unik kompetens 
Hon har alltid efterfrågat bredden i sin 

profession för att på bästa sätt hjälpa 
patienten och hon lyfter fram kompe-
tensen som grundutbildningen ger som 
unik. 
– Ingen annan profession har utbild-
ning i att kunna se tredimensionellt på 
patienten som vi faktiskt gör med hel-
het och funktion som ledord, då vi tar 
in både kropp och själ i vår bedömning. 
Vi kan kroppens anatomi, fysiologi och 
biologi, både hårda och mjuka struktu-
rer. Vi kan genom denna ”kombo” hitta 
förklaringsmodeller som hjälper oss 
och patienten att se helheten och sträva 
åt bättre funktion. 
 
Gabriella arbetar aktivt för att fysiote-
rapi och fysioterapeuten ska ha en själv-
klar plats i primärvården, något hon 
menar tyvärr inte alltid är fallet. 
–Vi behöver arbeta med ett professio-
nellt förhållningssätt och lyfta vår kom-
petens i olika sammanhang, både gente-
mot kollegor, team, patienter, arbetsgi-
vare och beslutsfattare. 

Samarbete för patientens bästa
Gabriella efterfrågar ett närmare sam-
arbete mellan olika sektioner. Som ett 
exempel lyfter hon fram att en fysiote-
rapeut med MDT eller annan rörelse-
stödinriktning skulle kunna vinna mer i 
sina tekniker om de också tar med och 
läser av patientens andning, spänning 
och motstånd. På samma sätt kan en 
fysioterapeut inom mental hälsa använ-
da MDT-principer i sina rörelsebe-
handlingar, utan att hindra den postu-
rala positioneringen eller tappa bålsta-
biliteten.
– För mig som terapeut inom mental 
hälsa har kursen i MDT gett mig nya 
instrument att kliniskt bedöma meka-
niken.  En metod att lättare kunna dif-
ferentiera mekanik med psykosomatisk 
pålagring utan att bli för specifik och 
därmed göra avkall på funktion. Väl-
digt många av våra tekniker tangerar 
varandra, men ofta är det okunskap 

som sätter upp hinder för samarbete i 
stället för att se möjligheterna.  

Gabriella lyfter fram förklaringsmodel-
len till mekanik, diagnostik och be-
handling som en styrka inom MDT. 
Hon har också blivit bättre på att diag-
nostisera snabbare med det struktur-
upplägg hon fick under utbildningen. 
För henne har det blivit ytterligare en 
bekräftelse på att olika utbildningar 
eller inriktningar har samma mål och 
kompletterar varandra. 

Om Gabriella 
Namn: Gabriella Broman 
År i yrket: 26 
Arbetar: Vårdcentral Sankt Lars 
i Lund, samt undervisar inom 
psykosomatik på institutionen 
för fysioterapeuter i Lund. 
Studieort: Lund 
Utbildning: Examen i sjukgym-
nastik, Lund 1989
Master i sjukgymnastik, Specia-
list i Primär Hälso- och sjuk-
vård, Specialist i Mental hälsa
Roligast i jobbet: När detekti-
varbetet ger resultat genom 
feedback från patienten. Även 
om jag kan se ett positivt resul-
tat, spelar det inte någon roll 
om inte patienten själv upple-
ver detta. 
Tre egenskaper som utmärker 
mig i jobbet: Grundlig, tydlig 
och humoristisk

Vi har en unik förmåga att se helheten

u
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Intervju av: Martina Croner, martinacroner@gmail.com

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

Terason uSmart 3200T:
• Liten, smidig och lättanvänd
 ultraljuds utrustning i
 ”surfplatte”-format med
 färg- och powerdoppler
• Snabb uppstart 
• Batteridrift
• Vikt: 2 kg. 
• 5 års garanti

HITACHI/Aloka NOBLUS
stor prestanda med litet yttre

• Ergonomisk och lättarbetad
• Färg-, power doppler samt 

FineFlow för extremt små 
flöden

• 15” högupplöst LCD mo-
nitor som kan vridas och 
vippas till önskad position

• Högfrekvent linjär givare
• Batteridrift

Vi kommer gärna till din mottagning och demonstre-
rar någon av ovanstående utrustningar. Leasing?  Vi 
samarbetar med SG-Finans för finansieringsalternativ.

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

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

DIAGNOSTISKT ULTRALJUD
för fysioterapeuter och naprapater 
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En dag på jobbet 
Förmiddag
–  Tre morgnar i veckan leder Gabriella Tai Chi for health 

- gruppträning för patienter med smärt, stress -och ång-
estproblematik, samt sömnproblem.

–  De dagar hon inte har gruppträning har hon telefonmot-
tagning i syfte att triagera (sortera och prioritera), samt 
följa upp patienter på mottagningen. 

–  Öppen mottagning –  
patienter med rörelse - och stödproblematik.

–  Administration 

Eftermiddag
–  Telefonmottagning - uppföljning och prioritering
–  1 gång i veckan - Artrosskola/träning/teori och eller 

Smärtskola föreläsningar och eller BVC teori och prak-
tisk funktionell ergonomi/träningsgenomgång för nybliv-
na mammor.

–  1 gång i veckan är det teammöte där läkare, fysioterapeut,  
arbetsterapeut och kurator diskuterar specifika patienter.

–  Öppen mottagning och behandling 
–  1 eftermiddag i veckan - Arbetar på Unga vuxna, en mot-

tagning där unga med psykisk ohälsa söker sig för kart-
läggning. Samarbete mellan socialtjänst, primärvård och 
psykiatri. 

–  1 gång i veckan - Gruppträning i Basal kroppskännedom.

Tre morgnar i veckan leder Gabriella Tai Chi for health 
– gruppträning för  patienter med smärt, stress -och 
ångestproblematik, samt sömnproblem.
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Ett mycket spännande forum som jag 
tror att många kan ha missat är ett 
initiativ från Jason Ward, sjukgymnast 
från USA som har gjort en rad mycket 
intressanta intervjuer med kända profi-
ler inom muskuloskeletal vård. Många 
inom MDT men också många profiler 
utanför MDT gruppen. 

Varje vecka kan vi ta del av en ny 30 mi-
nuters Podcast med en intervju som alltid 
innehåller mycket tänkvärt. 
Jason är nu framme vid Podcast 79 med 
Chris Chase som skriver om värdet av 
baselines och citerar Cyriax och McKen-
zie; Never assume anything (Cyriax) Pa-
tient - Heal thyself (McKenzie)

Andra exempel på intressanta podcasts är 
Karem Kahn om senskador, Brian Mulli-
gan om sin modell, Jeremy Lewis om 
skuldersmärta, vår Director of Education 
Hellen Clare om framtida utveckling av 
MDT, Mark Laslett som många svenska 
sjukgymnaster träffat är alltid värd att 
lyssna på. Alla dessa podcast ligger fritt 
utan kostnad på:
http://www.mechanicalcareforum.com/

På den sidan finns också en nyare del  
som rör exempel på patientbehandlingar.
Där går erfarna kliniker igenom patient-
exempel med kraftprogressioner och 
egna tankar kring behandlingsalternativ. 

Mechanical Care Forum

Inbjudan till skulderdag den 23 oktober 
under Fysioterapi 2015
Sektionen för Fysisk aktivitet och 
idrottsmedicin, Sektionen för MDT, 
Sektionen för Ortopedisk Kirurgi och 
Sektionen för OMT kommer tillsam-
mans att arrangera denna dag.

Under dagen så kommer föreläsare som 
representerar de olika sektionerna att 
föreläsa. Det kommer både bli teore-
tiska föreläsningar samt demonstration 
av praktiska moment som undersök-
ning, diagnostik med ultraljud, träning 
och rehabilitering. Dagen om skulder-
smärta vänder sig till alla fysioterapeuter 
som träffar patienter i vården med skul-
dersmärta eller som är intresserade av 
att veta mer om detta.
Axel och skuldersmärta är vanligt före-
kommande med en punktprevalens som 
varierar mellan 7% och 27%, en ett års 
prevalens mellan 5% och 47% och en 
livstidsprevalens på mellan 7% och 
67%. Axelsmärta är den tredje vanli-
gaste sökorsaken till primärvården efter 
rygg och nacksmärta. Skuldersmärta och 

dysfunktion är även vanligt förekom-
mande inom sport och idrott, speciellt 
vanligt är det i sporter med ”över-huvud 
aktiviteter” som till exempel simning, 
tennis och kastidrotter. En av de vanli-
gaste diagnoserna är subacromiell 
impingement och cirka 44-65 % av de 
som söker vården för skulderbesvär har 
just detta. För att på bästa sätt rehabili-
tera dessa besvär är det viktigt att 
använda sig av adekvata kliniska test och 
diagnostisering och därefter en rehabili-
tering som minskar personens besvär. 
Det här är viktigt för att minska onödigt 
lidande för personen med skuldersmärta 
men också för att minska kostnaderna i 
vården på grund av felaktig diagnos och 
därmed felaktig rehabilitering.
Deltagarna förväntas att bli uppdaterade 
i den senaste evidensen vad gäller skuld-
rans problematik, diagnostik, stabilitet 
och kontroll samt träning och rehabilite-
ring.
Utbildningsansvarig: Lars Degerfeldt, 
Senior Instructor MDT

Föreläsare: Björn Aasa Specialist i OMT, 
Niclas Norlén , Specialist i idrottsmedi-
cin, utbildare i ultraljudsdiagnostik, 
Ingrid Hultenheim Klintberg, Med dr, 
Leg sjukgymnast, Spec i ortopedisk 
rehabilitering, Ewa Heidvall, Leg.sjuk-
gymnast, MSc , Spec i idrottsmedicin.
1. Lars Degerfeldt Stockholm Norr 

Fysio & Gym i Åkersberga
2. Björn Aasa Norrlandskliniken Umeå
3. Niklas Norlén Stockholm Norr  

Fysio & Gym
4. Ingrid Hultenheim Klintberg Sahl-

grenska universitetssjukhuset, Möln-
dal; Institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi/fysioterapi

5. Ewa Heidvall Sport & Rehabkliniken 
i Stockholm

Mer information och anmälan
Utbildningen kommer att hållas den  
23 oktober under Fysioterapi 2015.  
Läs mer och anmäl dig
på www.fysioterapi2015.se 

http://www.mechanicalcareforum.com/


Anmälan & mer information: 
www.londonshoulderclinic.com 

 Pris: 5500 exkl moms  Fika fm & em & kursmaterial ingår   

         Undervisning sker på engelska               

Dr Jeremy Lewis                         

London Shoulder Clinic 

The Shoulder Theory & Practise

Stockholm 24-25 oktober 2015  
Göteborg 2-3 april 2016

För första gången kommer Dr Jeremy Lewis till Sverige för att hålla sin populära 
skulderkurs. Jeremy är en av världens mest efterfrågade föreläsare för fysiotera-
peuter som arbetar med rehabilitering av axelbesvär. “The Shoulder Theory & 
Practise” är en tvådagars evidensbaserad kurs med tyngdpunkt på kliniskt reso-
nemang. Målet är att du kommer få fördjupade kunskaper i anatomi, biomekanik, 
undersökning och behandling av skuldran. Kursen bygger på nyligen publicerad 
forskning innefattande skulderundersökning enligt “The Shoulder Symptom Modifi-
cation Procedure” (Lewis JS (2009) British Journal of Sports Medicine) och en ny 
modell för klassifikation av tendinopatier i skuldran presenteras (Lewis JS (2010) 
British Journal of Sports Medicine).
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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

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

B-kurs, Cervikal- och 
Thorakalryggen
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

A-kurs Göteborg 27-30 januari
A-kurs Stockholm 17-20 februari

C-kurs Ystad 20-23 januari

Kurser i januari/februari 2016 Mer information om kursernaKurser i januari/februari 2016
Fler kurser för 2016 

ligger ute på hemsidan!

EVENEMANG/KONGRESSER Datum Ort
OMT/FYIM kongress 2016 11–12 mars 2016 Täby
  
Kurs och workshop i rörelsekontroll rygg/bäcken/höft  
enligt Sahrmann 22–23 jan 2016 Västerås
  
Cervicogenic Headache and Dizziness del 1 11–13 feb 2016 Haninge
Cervicogenic Headache and Dizziness del 2 7–9 april 2016 Haninge
Information och anmälan se www.OMTsweden.se  
  
OMT-UTBILDNING  
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2) 5–7 feb, 27–28 feb, 16–17 april 2016 Umeå
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2) 16–18 mars, 14–15 april, 12–13 maj 2016 Lund
OMT 1 Nedre (E2, R1/R2) 6–8 april, 28–29 april, 12–13 maj 2016 Västerås
  
OMT 1 Övre (E2, R1/R2) 20–22 jan, 4–5 feb, 10–11 mars 2016 Västerås
  
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 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 Datum Ort
Ultraljudskurser  
Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)  
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
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 11–12 jan 2016 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter 14–15 jan 2016 Stockholm
Work Shop inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik 28–29 jan 2016 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter 17–18 mars 2016 Stockholm
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 9–10 maj 2016 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter 11–12 maj 2016 Stockholm
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 5–6 sept 2016 Stockholm
  
Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)  
Steg 2 Fördjupningskurs nedre extremitet 4–5 nov 2015 Linköping
Steg 3 Fördjupningskurs övre extremitet 9–10 dec 2015 Linköping
Steg 1 Introduktionskurs 11–12 dec 2015 Linköping
  
Kinetic Control(www.getmovement.se för info och anmälan)  
Mark Comerford Masterclass  23–24 okt 2015 Helsingborg
Nacke 12–13 nov 2015 Helsingborg
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 Haninge
Klinisk Neurodynamik - Upper Quarter 1 6–7 feb 2016 Haninge
Klinisk Neurodynamik - Upper Quarter 2 8–9 feb 2016 Haninge



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!


