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OMT sektionen

Manualen är en medlemstidning som ges ut fyra nummer per år. OMT sektionen ger ut Manualen i samarbete 
med sektionerna för Mekanisk Diagnostik och Terapi/ MDT, Ortopedik Kirurgisk rehabilitering/ OK och Fysisk Akti-
vitet och Idrottsmedicin/ FYIM. Manualen ges ut till samtliga medlemmar i dessa sektioner. Sektionerna arbetar 
och forskar kring undersökning, behandling och förebyggande av smärtor i leder, muskler och nerver i nacke, 
rygg och extremiteter.

LEDAREN | Kalle Nordén

Detta år har vi mycket spännande att se 
fram emot. Till årets kongress så har vi 
åter förmånen att få höra Professor 
Shirley Sahrmann. För tre år sedan var 
hon på kongressen och föreläste om 
höft-ländrygg, i år får vi höra och se om 
Muscle System Impairments (MSI) i 
övre kvadranten. 

Vid förra tillfället sa Shirley att hon 
skulle sluta resa världen runt och före-
läsa. Men nu har vi lyckan att få träffa 
henne ännu en gång. Har du inte sett 
och hört Shirley tidigare så tycker jag 
att du ska ta chansen. Jag lovar, du 
kommer inte att ångra dig.
Vill du veta mer om Shirley och MSI, 
läs Eva Rasmussen Barr´s text i detta 
nummer. Eva är ordförande i sektionen 
för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 
(FYIM).

Under våren fortsätter samarbetet med 
FYIM-sektionen och de populära 
MSI-kurserna med Björn Aasa och Eva 
Rasmussen Barr. I april kommer första 
kursen för övre extremitet. 
Är du intresserad av ytterligare kun-
skapsfördjupning och få höra allt om 
den senaste forskningen inom musku-
loskeletal hälsa? Då ska du resa till IF-
OMPTs världskongress i Glasgow 7-14 
juli. Manualen har i detta nummer kol-
lat läget med en van världskongress del-
tagare om vad man kan förvänta sig och 
vad man ska tänka på som deltagare.

I skrivande stund har jag precis haft 
besök i Västervik av vår förbundsord-
förande Stefan Jutterdal. Jag berättade 
om sektionen och Stefan fick även se 

delar av den fysioterapeutiska verksam-
heten på Västerviks sjukhus. Då Stefan 
arbetat i Oskarshamn så var det en hel 
del gamla bekanta han fick möjlighet att 
byta några ord med. 

Stefan kommer även och besöker oss 
på årskongressen i mars, därefter kom-
mer vi förhoppningsvis träffas på Fysio-
terapeuternas kongress 2016. Då ska 
Fysioterapeuternas medlemmar välja 
förbundsordförande och styrelse för 
2017-2020. På förbundets hemsida 
finns nu en framtidsenkät där du kan 
bidra med dina reflektioner kring för-
bundets organisation, profession, poli-
tik etc. Dessa svar kommer utgöra 
grunden för förbundsstyrelsens arbete 
att ta fram propositioner till kongressen 
i november. Missa inte din chans att 
påverka, deadline är 15 mars!

Välkomna till årets första Manualen
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Dr. Shirley Sahrmann från Washington 
University St Louis (WUSTL) föreläser 
på OMTs och FYIMs kongress i mars 
och det känns som om vi har en släng av 
Shirleyfeber. Det började hösten 2012 
då styrelserna funderade över föreläsare 
inför 2013 års kongress. Sahrmann, sa 
jag! Jaaa! - utbrast Björn Aasa! De andra 
i styrelserna tittade på oss som om vi 
inte var riktigt kloka och undrade vem 
Shirley var. Shirley föreläste på kongres-
sen 2013 och charmade oss alla med sitt 
sätt att vara, sitt sätt att undersöka per-
soner med ryggsmärta, sin humor, sin 
underfundighet och i sitt smittande 
skratt.  Jag kommer aldrig glömma den 
härliga känslan av att avsluta kongressen 
med en fullsatt hörsal och stående ova-
tioner för Shirley. 
Hösten 2013 och 2014 reste jag, Björn 

och flera svenskar till WUSTL för att 
lära oss om Movement System Impair-
ment (MSI).  I maj 2014 åkte Björn och 
jag för att auskultera på WUSTL klini-
ken där fysioterapeuterna undersöker 
och behandlar enligt MSI. Vi funderade 
på hur vi skulle kunna dela med oss av 
vår kunskap i Sverige. För att undervisa i 
i USA så ska man vara certifierad vilket 
tar lång tid. Vi föreslog vår idé med kurs 
för Shirley och hon tyckte att det lät 
bra! Vi har nu gett tre kurser som ett 
samarbete mellan sektionerna OMT och 
FYIM och fler är på gång. 

Vem är Shirley Sahrmann och 
vad är MSI?
Shirley tog examen i sjukgymnastik 
1958. Hon har haft en lång karriär med 
engagemang inom vård, undervisning, 

Shirley Sahrmann, Movement System 
Impairment och Sektionernas samarbete

forskning, och professionaliseringen av 
sjukgymnastik och ett stort engagemang 
och intresse av vetenskapen om rörelse. 
Hennes intellektuella nyfikenhet moti-
verade henne att läsa en forskarutbild-
ning i neurobiologi. Hon avslutade ma-
gisterexamen 1971 och doktorsexamen 
1973, i syfte att studera hur neurologisk 
sjukdom förändrar rörelse. Hennes in-
tresse av rörelse ledde till en passion för 
klinisk bedömning av kroppshållning, 
funktion och smärta, och vidare till ett 
diagnostiskt klassificeringssystem för att 
beskriva patienters observerade rörelse-
nedsättning och strategier för att be-
handla dessa. Strategier var att undersö-
ka symmetri och precision i rörelsen och 
den roll bål och extremiteter spelar för 
en effektiv rörelse.  Hon har under hela 
sin karriär arbetat med patienter. Efter-

Sverigegruppen

u
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som efterfrågan på hennes kunskap all-
tid överskridit dagens timmar, lärde 
Shirley sina patienter långsiktiga strate-
gier för att hantera smärta och förbättra 
funktion, det vill säga att själva ta hand 
om sin egen hälsa. Idag verkar det som 
om Shirley är överallt och föreläser. Hon 
tackade gladeligen ja till att komma till 
oss men har bråttom att resa tillbaka då 
hon ska direkt till Mexico för att förelä-
sa där! MSI ligger till grund för flera 
andra system för att undersöka rörelse-
kontroll, till exempel Kinetic Control.

 Källa: https://pt.wustl.edu/AboutUs/
Pages/Sahrmann,Shirley,PT,PhD, 
FAPTA.aspx

”Det sätt du rör dig och den hållning du 
har är aspekter som är viktiga för på 
vilket sätt du utvecklar smärta och/eller 
dysfunktion!” (FÖRSTORA) Diagram-

met är skapat vid WUSTL och visar hur 
olika system tillsammans skapar rörelse. 
Systemet skapar rörelse men viktigt är 
också att rörelse påverkar systemet. I ett 
kinesio-patologiskt system så kan ett 
förändrat rörelsemönster ge smärta och 
dysfunktion utan att prata om struktur 
vilket är att jämföra med det pato-kinse-
iologiska synsättet där en strukturell 
patologi föreslås ge en förändrad rörelse. 
I MSI är det upprepade rörelser och 
hållning på arbete, på fritid eller under 
idrott som påverkar strukturer negativt 
och ger förändrad rörelse. 
Vid undersökning med MSI identifieras 
hur bål och extremiteter interagerar och 
påverkar varandra under en rörelse. Pa-
tienter klassificeras efter riktningsspeci-
fika besvär som extensions- eller flexion 
med/utan rotation. Ett protokoll följs 
där patienten utför aktiv rörelse i vane-
hållning för att undersöka smärta. Ett 

sekundärt test korrigerar rörelsen för att 
se om besvären minskar. Det andra tes-
tet blir en hemövning och/eller regim. 
Om ni inte hört Shirley förut och inte 
har möjlighet att lyssna på henne på 
utbildningsdagarna så lyssna på dessa 
videoclips! Det är lätt att bli förälskad i 
denna underbart smarta dam!

https://www.youtube.com/ 
watch?v=-c3mEyAO4Nc&feature 
=youtu.be 

https://www.youtube.com/
watch?v=80TSjrGG9FM&feature 
=youtu.be 

Text skriven av: Eva Rasmussen Barr, 
Ordförande i Sektionen för Fysisk ak-
tivitet och Idrottsmedicin (FYIM) Eva.
Rasmussen.Barr@ki.se

Eva Rasmussen Barr och Björn Aasa.

https://pt.wustl.edu/AboutUs/Pages/Sahrmann,Shirley,PT,PhD,FAPTA.aspx
https://pt.wustl.edu/AboutUs/Pages/Sahrmann,Shirley,PT,PhD,FAPTA.aspx
https://pt.wustl.edu/AboutUs/Pages/Sahrmann,Shirley,PT,PhD,FAPTA.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-c3mEyAO4Nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-c3mEyAO4Nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-c3mEyAO4Nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=80TSjrGG9FM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=80TSjrGG9FM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=80TSjrGG9FM&feature=youtu.be
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Ni har ju tidigare fått ta del av  
min historia vid två olika tillfällen i  
Manualen, år 2006 då Dr. Bo Chris-
ter Bertilson demonstrerade mig som  
patientfall på OMT kongressen och i 
en intervju i nr 1 2015 om hur min 
väg tillbaka till livet har sett ut.

Nu tänkte jag ge en liten uppföljning 
och inblick i hur det är att så kallat 
”hålla sig” på vägen tillbaka, för någon 
slutstation finns inte, framme kommer 
man aldrig att vara. Man är ju trots 
motgångar helt enkelt tvungen att hitta 
kraft att bara fortsätta. Mitt senaste år 
har varit galet, helt enkelt galet, och 
man blir ibland chockad att man fortfa-
rande står upp. Min pappa och jag har 
ett stående skämt om att man är som 
en GB glassgubbe på fjäder, man blir 
omkullkörd om och om igen men man 
ställer sig upp igen varje gång!
 Jag har under senaste året fått klart för 
mig att jag inte kommer bli så bra jag 
hoppats utan måste äta ganska höga 
doser medicin, jag har legat på opera-
tionsbordet tre gånger till och kommer 
ligga där snart igen. Delar av min spinal 
cord stimulator (SCS) har fått opereras 
bort under hösten på grund av vissa 
komplikationer. Jag har haft en extremt 
tuff höst med alldeles för höga medi-
cindoser för att kunna klara av varda-
gen men jag har också lyckats hitta 
mycket lycka och glädje trots allt detta 
både privat och i arbete. För det jag vill 
försöka förmedla är att man inte kan 
stanna upp och vänta på att saker ska 
hända, trots motgångar, som i mitt fall 
medicinska motgångar, utan man måste 
försöka leva och jobba sig fram trots 
kaoset av motgångar, sorg och tårar. 

I samband med att den förra artikeln 
skrevs så hade jag haft en test SCS ino-
pererad och sedan fått en stationär ino-

pererad. Resultatet av SCS har varit 
väldigt bra och under månaderna som 
följde jobbade jag och mina sjukgym-
naster vidare med att hitta rätt träning 
och balans, jag minskade suggestivt ner 
medicin, fortsatte arbetsträna och job-
bade med att anpassa vardagen. Men 
sen kommer den där dagen man abso-
lut inte vill ska komma när någon säger 
– nu blir du inte bättre än så här. Dina 
nerver är så pass skadade så du kommer 
aldrig bli av med all medicin och kom-
mer att ha ganska svår neurogen smärta 
kvar. Det finns inget mer medicinskt att 
göra i ditt läge, det medicinska är nu 
uttömt. Det kaoset som blir i ens hu-
vud är svår att beskriva. Hur mycket 
man än förbereder, pratar och tar till sig 
fakta så kan man inte förbereda sig på 
chocken när man känner hur mycket 
smärta man faktiskt har kvar när man 
väl minskar medicindosen. Fick en så-
dan skrämmande känsla när jag inte 
längre kan hålla kvar den lilla kontroll 
jag trodde jag hade fått, utan måste 
verkligen ta till mig hur skadad jag 
verkligen är! 

Det jag nu började förstå är att jag trots 
allt jobb från mig och alla runt mig, är 
att jag har lyssnat till viss del men inte 
kunnat ta till mig eller velat ta till mig 
all information.  Det jag sagt tidigare 
om att jag gillat läget och accepterat 
hur det är stämmer inte fullt ut. Jag var 
inte beredd på detta, hur ska man kun-
na vara beredd på det egentligen? Det 
är som att bli sjuk, man kan inte förbe-
reda sig på det! Det blev verkligen som 
att springa rätt in i väggen, hur ska jag 
göra nu? Jag har alltid hittat drivkraft i 
att hitta och söka nya läkare, nya be-
handlingsmetoder, information och 
tillvägagångssätt. Hitta ett litet frö 
hopp som jag kan jaga. Men helt plöts-
ligt står jag med facit i hand att nu är 
det så här och det blir inte bättre, inte 
heller finns det något mer att göra, ing-
et mer för mig att jaga eller slå mig fram 
för att nå. Det blev helt klart en tuff 
period där jag kände mycket sorg, en 
period där jag kände mig rent ut sagt 
uppgiven vissa stunder. Det blev myck-
et samtal mellan mig och mina sjuk-
gymnaster under denna tid, få mig att 

Uppföljande intervju med 
Pia Christianson

NR 1 | 2015
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Elektroden till SCS
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acceptera och komma till ro med tan-
ken och vetskapen om mitt medicinska 
tillstånd IGEN, hitta andra plan jag kan 
lägga min jakt instinkt på och börja byg-
ga och tillåta mig att skapa en vardag 
med den kropp och de förutsättningar 
jag har. Släppa jakten på förbättring och 
börja tillåta mig bygga ett liv och för-
hoppningsvis en familj så småningom. 

Här använde vi helikopterperspektivet 
flitigt för att få mig att trots motgångar 
och otroligt tuffa perioder ända se hel-
heten. Se hur jag trots allt har blivit så 
mycket starkare fysiskt som psykiskt, 
kommit så mycket längre i utvecklingen 
som person både privat och yrkesmäs-
sigt. Att jag måste lita på mig själv och 
det jag har jobbat fram. Som min rädsla 
jag hade när beslutet kom att jag skulle 
vara tvungen att operera bort delar av 
SCS, jag kunde bara se katastrof med 
allt, men med hjälp av Ulf, min andra 
sjukgymnast och helikopterperspektivet 
kunde jag se hur jag var innan SCS ope-
rerades in och hur jag är idag. Mitt fysis-
ka gick inte jämföra lika så mitt psykis-
ka. Så trots att det har varit otroligt 

tufft och påfrestande på min kropp har 
jag ändå klarat hösten, mycket på grund 
av min fysik men framför allt hur jag 
hanterar vardagen, mitt tänk och agera-
de. Så förhoppningsvis får jag tillbaka 
hela SCS här i början av året, och kan 
åter trappa ner medicin och hitta bättre 
balans och mindre påfrestning på min 
kropp.

Jag fasar för frågan; hur mår du?
Men det finns en sak som nästan är vär-
re än ens egna smärta och sorgearbete, 
det är den skada och smärta man orsa-
kar ens nära och kära. Det är så svårt att 
se hur stor påverkan det har, av att jag 
är så skadad och sjuk, på min anhöriga 
och nära. Jag lever ju i det här i min 
kropp, så jag kan ju aldrig förstå eller 
sätta mig in i hur det är att stå bredvid, 
bara se på och inte ha makten att göra 
något för att hjälpa eller lindra. Jag fasar 
många gånger för samtalen jag får som 
innerhåller frågan;  –Hur mår du?, hur 
är det idag? Ofta drar man till med en 
lögn, vilket kanske är fel men ibland 
vill jag bara skonas från att höra bland-
ningen av hopp, besvikelse, uppgiven-

het och rädsla i deras röster. Det full-
ständigt skär i mig när jag gång på gång 
måste förklara igen att läget är desam-
ma, finns inget mer att göra, nej de se-
naste operationerna hjälpte inte mer än 
så här och så vidare. Det är så lätt att 
bara stänga av och stänga ute alla, för 
inte nog med att jag själv ska försöka 
förstå, jag måste få alla andra att förstå. 
Krossa deras hopp likaså mitt eget.

 Ofta reagerar jag med ilska mot mina 
anhöriga när jag vet att mina svar kom-
mer göra dem besvikna, jag vill inte 
vara en besvikelse hela tiden, aldrig ge 
dem glädje. Jag kan bli arg på deras 
hopp också, låter kanske konstigt, men 
det gör att jag sätter krav på mig. Ett 
krav på att jag måste skapa mer än jag 
redan gör, bevisa mer eller lyckats leta 
upp det där medicinska undret för att 
fylla upp deras hopp. Vill känna att jag 
lever upp till deras förväntningar nå-
gon gång. 

Teamet är viktigt
Här är det viktigt, som jag tog upp i 
förra artikeln, att ha ett bra team runt 

Pia efter en operation.
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sig. Om det är sjukgymnaster, kuratorer, 
psykologer eller läkare som backar upp 
en spelar nog ingen roll. Men att man 
jobbar med beteendemönster och hur 
man ställer sig till saker. Jobba hela ti-
den med att plocka fram, analysera och 
hantera så bra och rätt man kan. Man 
måste vara ärlig mot sig själv lika mycket 
som mot alla andra. Det handlar inte 
bara om de prövningarna man möter i 
det privata och yrkesmässigt men också 
de inom vården. Som när det blir kom-
plikationer med min SCS måste jag trots 
chocken och krossade känslor stå kvar 
och vara mottaglig, professionell och 
möta information likväl som vårdplan. 
Detta hade jag nog aldrig klarat om jag 
inte haft ett team runt mig som hjälper 
mig med hur jag ställer mig till saker, 
hanterar och agerar i olika situationer. 

Ensam är en känsla som är en stadig 
följeslagare i mitt liv! Ensamheten är 
nog bland det jobbigaste tycker jag. 
Även fast jag har stor samling 
människor runt mig och bra uppback-
ning från familj, nära och kära och rehab 
team så kan jag känna sig så otroligt en-
sam. Jag är ju ensam i min kropp, ingen 
annan kan förstå till fullo hur jag känner 
mig. Det spelar ingen roll om man är 
sjuk, skadad eller går igenom svåra peri-

oder i livet, man är alltid ensam om just 
sin resa! Jag måste alltid påminna mig 
om att trots att jag är ensam om att leva 
i mitt liv får jag inte låta ensamheten 
avspegla sig utåt. Inte isolera mig mer än 
vad man tyvärr blir när man är skadad 
eller sjuk. Att se och ta till mig att jag 
har bra människor runt mig, som finns 
och ställer upp på mig, ta det och se till 
att jag inte skapar mig en ensam tillvaro. 
Viktigt här är också att jag har rätt 
människor på rätta grunder närmast 
mig, finns inget som gör min känsla av 
ensamhet större än när andra ska styra 
och fatta beslut och tycka massa om 
mitt liv. Min ensamhet blir lättare att 
hantera och leva i om jag tar till mig de 
människorna som gör mig gott och tillå-
ter dem att hjälpa mig och framför allt 
bara låta dem få vara i mitt liv med mig. 
Jag behöver inte klara allt själv, utan det 
är okej att be om hjälp och det är ingen 
svaghet att be om det. Jag är på god väg 
på flera plan här tycker jag, kämpar dag-
ligen med mig själv och att inte stänga in 
mig igen. Har vågat släppt in nya i mitt 
liv som har gjort att jag inte känner mig 
lika ensam längre och kan se och fak-
tiskt börja känna vilja att våga planera 
för framtiden. Börjar känna mig lite 
mera trygg, en trygghet jag inte känt 
tidigare!

Pias arbetsplats är ordentligt ergonomiskt anpassad Pia på arbetsplatsen där hon äntligen fått 25% fast tjänst

Jag har ändå trots den känslomässiga 
berg och dalbanan på det privata planet 
lyckats hålla mitt yrkesmässiga plan 
någorlunda det senaste året. Jag fortsat-
te under vår och sommar med min ar-
betsträning, bytte arbetsplats men hade 
samma sysselsättning. Hade som plan 
att kunna gå på en tjänst med lönebi-
drag i somras men det blev uppskjutet 
på grund av att jag inte fått till balans i 
medicinering och var jag måste ligga i 
styrka för att kunna klara vardag och 
arbete. Men i oktober kunde jag skriva 
på anställningsavtal på en 25 % tjänst, 
kändes så otroligt bra. Tyvärr kom be-
skedet om att jag skulle bli tvungen att 
operera bort delar av min SCS samti-
digt som jag klev på tjänsten. Den stress 
som kom med detta var stor men tack 
vare en kraftig höjning av mediciner 
och fantastiska kollegor har jag lyckats 
klara av mitt arbete under hösten. Jag 
har under detta år utvecklats och 
stärkts som person både i arbete och 
privat. 

Så för att sammafatta det hela lite
Även fast man har massa motgångar så 
måste man lyfta blicken och se helhet-
en. Använda helikopterperspektivet för 
att se förändringarna som faktiskt sker, 
de kan vara små men i långa loppet kan u
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Hur man kan använda BK inom  
specialistområdet OMT
I november gick jag Basal Kroppskän-
nedom (BK) A för sjukgymnast Anna 
Sannum Karlsson på Sannum Sjuk-
gymnastik i Södra Sallerup i Skåne. 
Jag arbetar i team för multimodal 
smärtbehandling på en vårdcentral och 
kände att min OMT utbildning inte 
räckte till. I teamet arbetar vi utifrån 
ett biopsykosocialt synsätt och patien-
terna får träffa alla i teamet (sjukgym-
nast/ fysioterapeut, arbetsterapeut, 
kurator med KBT kompetens och läka-
re) under åtta veckors intensiv rehab.

Att få kännedom om sin kropp, hur den 
rör sig och framför allt hur den bör röra 
på sig är viktigt för samtliga patienter 
med smärta i rörelse- och stödjeorganen. 
Hur svårt är det inte att hjälpa till själv-

hjälp, att patienterna hittar rätt muskel 
för att göra övningen korrekt, eller att 
lära ut bålstabilitetsträning utan att orsa-
ka mer smärta för patienten? Vi ser ofta 
på våra patienters kroppshållning hur de 
mår. Under utbildningens fyra dagar 
lärde vi oss om grundstenarna i BK, 
kroppsjagfunktionerna och existensdi-
mensionerna. 

Kroppsjagfunktionerna
1. Balanslinjen – din hållning
2. Andningen 
3. Centrering – även kallat samling 

längs balanslinjen
4. Förankring – att hitta rätt tyngd 

mot underlaget utan att ”hänga”  
i ledernas ytterlägen.

5. Medveten närvaro

6. Flöde
7. Att relatera och avgränsa

De fem första parametrarna har direkt 
med den posturala kontrollen att göra. 

Existensdimensionerna
1. Fysisk – muskler, leder, ligament.
2. Fysiologisk – andning, hjärta, näring 

etcetera.
3. Psykologisk – kognitiva förmågor, 

tankar, känslor.
4. Existensiella – moral, värdighet,  

förmåga att reflektera. 

För att illustrera existensnivåerna kan 
man tänka på dem som en vagn (fysisk) 
som dras av en häst (fysiologisk) där 
kusken som styr vagnen är det psyko-

de göra mycket. Våga leva, utveckla 
och framför allt låta sig själv njuta av de 
små stunder som är värdefulla. Tycker 
också att man ska låta sig vara ledsen 
ibland, för klart att man måste få sörja 
och vara arg, det är ju mitt liv min ork 
som prövas om och om igen. Jag brukar 
ge mig själv två tre dagar efter att något 
har hänt, där jag får vara ledsen, arg 
även riktigt förbannad om det behövs, 
sedan försöker jag lägga det bakom mig 
eller göra något åt det. Ibland behöver 
man bara få gråta, om det så är glädjetå-
rar eller sorgsna tårar, för att sedan kun-
na möta och se saker på ett bättre eller 
annorlunda sätt. Min kamp fortsätter 
och jag kommer nog få fler utmaningar, 
motgångar och tuffa perioder. Mitt liv 
och vardag måste jag bygga upp runt 
hur jag jobbar och bygger upp min 
kropp. Se till att jag i min vardag, varje 
dag, regelbundet scannar min kropp, 
känna hur hållning, andning och spän-
ningar är. Se till att min vänster arm 

och hand är den dominanta och höger 
inte ansträngs mycket. 

Jag har fortfarande hästar och ridning 
som stor del i mitt liv, det hjälper mig 
inte bara i min rehab utan är enormt 
viktigt psykiskt för mig. Man måste 
försöka hitta sin morot och drivkraft 

för att orka med de tuffare perioderna. 
Det är på hästryggen jag kan känna mig 
hel och verkligen njuta av stunden, få 
det självförtroende jag behöver för att 
orka hantera allt det jobbiga. Det är då 
när jag sitter på hästryggen som jag kän-
ner mig minst trasig! 

På hästryggen känner sig Pia fri.
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logiska och där resenären är det exis-
tensiella och centrala. Kusken måste ha 
koll på vagnen så den inte går sönder, 
hästen måste må bra för att orka fram-
åt, resenären måste förstå vad som hän-
der. 

Kursdagarna började med sju minuters 
meditation där vi satt på meditations-
kudde och blicken vilandes mot väggen 
eller golvet (om man blundar är det lätt 
att tankarna svävar iväg). Redan i medi-
tationen tränade vi på att hitta en god 
hållning och känna tyngden ner i sittan-
det (förankring). Dagarna varvades se-
dan med teknikträning i liggande, sittan-
de, stående och gående. Vi arbetade 
med rotationer i stående och gång och 
med diagonalt rörelsemönster i sittande 
och liggande. Allt för att göra sig medve-
ten om centraliseringen i kroppen. Med 
centralisering menas den stabilitet som 
blir till genom samarbete mellan djupa 
magmuskler (transversus), djupa rygg-
muskler (multifider), diafragma och 
bäckenbotten. Många av övningarna har 
jag börjat lära patienter som har allt från 
höftartros till fibromyalgi. Övningarna 
är lätta att lägga in i ergonomin på ar-
betsplatsen, att kunna stå på sina fötter 
med god kontakt med marken samtidigt 
som kraften att arbeta med kroppen 
kommer från den djupa bukmuskulatu-
ren.  
Att psykiska besvär till slut yttrar sig i 
fysiska besvär är välkänt för oss fysiote-
rapeuter. BK-övningarna är anpassade 
till kroppens anatomi och ökar medve-

tandet om hållning och rörelsemönster 
som är det mest effektiva för våra leder 
och muskler. Det handlar inte bara om 
det fysiska utan övningarna kräver med-
veten närvaro och uppmärksamhet mot 
sin kropp (Roxendal, G., Winberg, A 
(2002) Levande människa. 

Sammanlänka BK och OMT
Under kursens gång insåg jag mer och 
mer hur sammanlänkat BK och OMT 
egentligen är. Fokus ligger på att hitta 
bålstabiliteten och lära in ett mönster 
som hjälper patienten att kunna ligga, 
sitta, stå och gå för undvika smärtor och 
förebygga skador som uppstår av ogynn-
sam hållning. Enkla strategier som att 
korrigera hur patienten har sina fötter 
vinklade när han eller hon står eller går, 
ändra nackposition, ”koppla på” lokala 
muskler i rygg och mage för att hitta 
centreringen i bålen.  Efter genomgång-
en kurs A upplever jag att jag fått utö-
kad kunskap om bålstabiliseringsträning 
samt verktyg för att individuellt lära 

mina patienter hur de ska träna grund-
läggande basal kroppskännedom.

Mental närvaro
Precis som många utbildningar är BK 
inte inriktat på att direkt behandla det 
område som smärtar i kroppen utan 
fokus läggs på att optimera rörelsemöns-
ter för att skona kroppen som helhet. 
Mental närvaro tränas genom att rikta 
all uppmärksamhet mot kroppen och 
den rörelse man utför.  Manuella tekni-
ker kan med fördel användas för att 
förbättra rörelsemönster men utan ef-
terföljande träning är resultatet spar-
samt. BK anser jag är ett bra komple-
ment till all annan sjukgymnastisk/ fysi-
oterapeutisk behandling. Kurslitteratur 
är Den harmoniska kroppen av Jacques 
Dropsy och Levande Människa av Ger-
trud Roxendal och Agneta Winberg. 

Referat av: Lina Wallensten,  
lina@omtsweden.se

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

Kontakt: Peter Michaelson peter.michaelson@ltu.se, ltu.se/nacke

The Management of Cervical Disorders   
- a research informed multimodal approach with an emphasis on therapeutic exercise

Kursledare:
Dr Gwendolen Jull. Emeritus Professor, University of Queensland, Australia. 
Dr Julia Treleaven. Senior Researcher University of Queensland, Australia.

Datum: 21-22/6 2016
Plats: Haninge Fysiocenter, Stockholm
Pris: 4 500 kr inkl fika och lunch (ex moms)

Kursgivare: Uppdragsutbildning av Institutionen för hälsovetenskap,  
Luleå tekniska universitet i samarbete med Haninge Fysiocenter
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Manualen har tagit ett snack med en rutinerad deltagare 
på IFOMPT:s världskongresser, Ragnar Faleij som tidigare 
verkade som ordförande i OMT-sektionen 1995-2001 och 
2004-2009. Idag är Ragnar sektionens  
länk i kommunikationen till och från IFOMPT (Member 
Organisation  
Delegate). Vidare är han huvudlärare och examinator 
inom OMT-sektionen program för OMT steg 1-3 och lära-
re på mastersprogrammet i fysioterapi med inriktning mot 
OMT vid Luleå Tekniska Universitet.

 
Hallå Ragnar, hur många IFOMPT kongresser har du 
varit på?
– Jag har varit på IFOMPT-kongresser 1982 i Stockholm 
Sverige, 1992 i Vail Colorado, 1996 i Lillehammer Norge, 
2000 i Perth Australien, 2004 i Kapstaden Sydafrika, 2008 i 
Rotterdam Nederländerna, 2012 i Quebec Kanada och skall 
nu 2016 i juli till Glasgow Skottland.
 
 Vem/vilka tycker du ska besöka en världskongress och 
varför?
– Alla sjukgymnaster/fysioterapeuter, och speciellt de som är 
intresserade av OMT, det internationella specialistområdet 
för rörelseorganen, bör åka som en självklar del av sin 
egen ”Continuing Professional Development” (CPD). Kon-
gressen är ju även öppen för alla andra professioner inom 
vården som har intresse av området så tipsa gärna dina vård-
grannar. Förutom det vetenskaplig programmet som är av 
absoluta världsklass är det ett tillfälle att knyta intressanta 
kontakter världen över då IFOMPT har 22 medlemsländer 
och ytterligare 12 registrerade intressegrupper. Det kom-

Ragnar Faleij instruerar Mats Käll i träning av djupa nackflexorer, assisterad av Göran Holmgren. En undersöknings- och 
behandlingsteknik för nackens djupa stabiliserande muskler som ni alla kan lära er på Pre Congress Conference Course ”The 
Management of Cervical Disorders”  med professor emeritus Gwen Jull och Dr Julia Treleaven under IFOMPT 2016 i Glasgow.
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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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mer alltså kollegor från Sydamerika, Korea, Japan,  
Australien, Danmark, Spanien, Kanada, USA, Tyskland, 
och många fler länder… Ytterligare ett skäl att resa är 
att kongressen nu går av stapeln i Skottland och kostna-
den blir avsevärt mer rimlig än när kongressen går i an-
dra mer fjärran världsdelar. Missa inte denna unika 
chans!
 
Hur ser upplägget ut på en kongress, vad kan för-
vänta sig som besökare?
– Jag har varit på många olika kongresser världen över, 
allt ifrån WCPT till mindre kongresser. På IFOMPT 
2016  kan man räkna med att få höra många av världens 
absolut bästa kliniker och forskare hålla intressanta före-
drag, work-shops, Pre- och Post- Congress Courses, pos-
terutställningar och mycket mer… Själva kongressen är 
fem dagar och med pre- och post-congress courses blir 
det åtta till nio dagar.
 
Förutom storleken på kongressen, skiljer det sig 
mycket från den årliga årskongressen tillsammans 
med FYIM sektionen?
– Det är just storleken och omfattningen samt bredden 
på programmet som är den avgörande skillnaden. Det 
pågår många parallella sessioner och utbudet är enormt. 
Det största problemet är att man skulle vilja lyssna och 
delta på allt men det är ju omöjligt. Under kongressveck-
an samlas även hela styrelsen för IFOMPT  och alla 
MO-delegater från medlemsländerna till IFOMPT:s 
högsta beslutande organ ”General Meeting” där planerna 
för nästa fyraårsperiod diskuteras och röstas fram.

Vad är viktigt att tänka på om man vill åka till 
Glasgow 2016?
– Att boka boende och resa i god tid är ju självklart. Att 
börja läsa programmet och planera sitt deltagande i god 
tid redan på hemmaplan är också självklart vid stora 
världskongresser. Det finns en massa material på hemsi-
dan  
www.ifomptconference.org att ta del av för att kunna 
planera en så bra kongressupplevels som möjligt. Man 
behöver även anmäla sig snarast för att få plats, speciellt 
på Pre- och Post-Congress Courses som brukar sälja slut 
snabbt. Missa inte att anmäla dig till de sociala delarna 
av kongressen vilket brukar vara oförglömliga upplevel-
ser med mängder av kollegor från världens alla hörn.

Då tackar Manualen för tipsen och förhoppningsvis så 
ses vi i Glasgow till sommaren.
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Den första april är det dags för 
MDT-konferens. Årets kongress är 
endast en dag men naturligtvis ska vi ha 
en trevlig middag på fredagskvällen, 
precis som vanligt. I år är det fokus på 
extremiteter och vi har axel-kändisen 
Jeremy Lewis som föreläsare och 
ortopeden Jón Karlsson från Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset. Jeremy är 
fysioterapeut från London och föreläser 
på engelska med inriktning på 
fysioterapi vid impingementsyndrom. 
Jón är välkänd ortoped som skrivit ett 
antal böcker om idrottsskador samt 
många forskningsartiklar. Jón ska 
föreläsa om kirurgi i samband med 
impingementsyndrom. Vi kommer att 
jobba lite praktiskt eller åtminstone 
med våra hjärnceller med att lösa 
klurigheter runt extremitetsleder. Det 
kommer att bli både givande och kul!

I Manualen som du håller i handen har 
MDT-sidorna fokus på nacken. Om du 
inte redan brinner för MDT metoden så 
rekommenderar jag att du läser 
intervjun med kiropraktorn och 
sjukgymnasten Joakim Hugo. Eva 
Ekesbo intervjuas angående datorergo-
nomi och detta kommer hon att 
utveckla mera på konferensen den 1 
april. Sen är det också några intressanta 
patientfall.

I november 2016 är det kongress inom 
Fysioterapeuterna. Alla sektioner ska 
välja kongressombud på sina årsmöten. 
Vi väljer vårt ombud från MDT-sektio-
nen på årsmötet 1 april. Till kongressen 
kan alla medlemmar skicka in motioner 
som sedan behandlas under kongressen.  
Detta är din möjlighet att påverka vad 
förbundet ska jobba med de kommande 

MDTs ordförande har ordet

Gunilla Limbäck Svensson
Ordförande i MDT sektionen och  
i Svenska McKenzieinstitutet

fyra åren. Fundera ut en bra fråga eller 
idé och skicka till kansliet före 2 maj!

Hoppas vi ses den 1 april i Göteborg!

Att stillasittande framför skärm är 
ett av vår tids största hälsoproblem är 
de flesta idag medvetna om. Däremot 
är kunskapen låg om vad som händer 
när man sitter med flekterad nacke 
för mycket. Varje gång vi böjer oss för 
att titta på vår telefon, surfplatta el-
ler lap-top utsätter vi vår nacke för 
stor belastning. Eva Ekesbo,privat-
praktiserande fysioterapeut och ergo-
nom ser en ökning av nackproblem, 
relaterade till våra digitala vanor. 
– Det här problemet kommer bara att 
öka och vi behöver väcka den här 
frågan både inom vården och hos 
allmänheten, säger Eva.

En ny symptombild
Eva Ekesbo arbetar som privatpraktise-
rande fysioterapeut och ergonom på 

Betahälsan i Lund. Till henne söker sig 
framförallt patienter med rygg - och 
nackproblem, eller patienter som har 
en sjukförsäkring via sin arbetsgivare.  
De flesta är tjänstemän och -kvinnor 
som spenderar mycket tid framför tele-
fonen och datorn. Sedan några år tillba-
ka ser Eva Ekesbo en förändrad symp-
tombild hos många patienter som söker 
för nackproblem.  
– Vid det klassiska ont i nacken har 
man antingen ont i nacken, i skulder-
bladet eller utstrålande smärta i armen 
och det har vi haft en stadig ökning av i 
många år. Men nu får jag patienter med 
en annan symptombild. Hon ser exem-
pelvis att spänningsrelaterad tinnitus 
ökar och en ökad frekvens av yrsel och 
punktsmärtor i huvudet. Domningar i 
ansiktet och underkäksmärta är några 

andra exempel på symptom som pa-
tienter uppvisar, vilket talar för att be-
svären uppstår mer från övre halsrygg. 
– Den nya symptombilden, från övre 

Aktualisera debatten om felbelastade nackar

Eva Ekesbo är privatpraktiserande fysi-
oterapeut och ergonom på Betahälsan 
i Lund



MANUALEN 1 | 2016 15

mdt sektionen

halsrygg, käkled och det vestibulära sys-
temet är något jag inte alls såg så frek-
vent för fem år sen, säger Eva.

Drar fel slutsatser
Många av Evas patienter kommer ge-
nom en sjukförsäkring och är ofta mer 
utredda än om de kommit genom  
primärvården. Många gånger har de 
gjort MR,  och det är vanligt att de varit 
hos neurolog, ÖNH-läkare och eller 
tandläkare.
– Jag har haft flera patienter som har 
spenderat mycket tid hos tandläkaren 
utan att de hittat något fel eller kunnat 
påverka deras smärtproblematik. 
Hon fortsätter;
– De här patienterna kommer att utre-
das i onödan, tills någon konstaterar att 
det inte är något fel på dem. Vården 
ska ägna sig åt sjuka. De här personerna 
är inte sjuka, de är felbelastade och det 
ger smärta. Det måste man bli tydligare 
med. Göra människor medvetna om 
varför man får besvären men också att 
det finns bra hjälp att få.

Ergonomi och mekanisk behandling
Merparten av patienterna som söker 
hjälp blir snabbt bra.  Att få bort den 
mekaniska belastningen är en del. Lika 
viktigt är att jobba med patientens håll-
ning och ergonomin på arbetsplatsen. 
– Det hjälper inte att du tränar om du 
samtidigt går tillbaka till din arbetsplats 
och sitter på samma sätt som du alltid 
gjort. Ergonomin går hand i hand med 
den mekaniska behandlingen. Det är 
viktigt att patienten förstår varför de 
får ont och vad de själva kan göra för 
att påverka sina besvär. Då måste man 
också gå ut på arbetsplatsen och ändra 
ergonomin. Höja skärmen, ge dem ett 
underarmsstöd, se till att de tittar rakt 
fram och inte snett nedåt är vanliga 
åtgärder. Det är också väsentligt att 
göra dem medvetna om hur de använ-
der sin mobiltelefon/läsplatta 

Måste aktualisera frågan
Trots att de här är ett växande problem 
i samhället menar Eva att frågan inte 

får tillräcklig uppmärksamhet. Hon 
efterlyser en tydligare debatt, inom den 
egna yrkeskåren, men också inom vård-
sektorn och samhället i stort. I skolan 
är det en icke-fråga.
– Vem ska lyfta den här frågan om inte 
vi fysioterapeuter som ser de här symp-
tomen i ett tidigt skede. Vi behöver öka 
kunskapen inom vården så att fler kan 

fånga upp symptomen, förstå orsaken 
och erbjuda patienten rätt hjälp, beto-
nar Eva. 

I sommar planerar Fysioterapeuterna 
ett symposium i Almedalen som just 
belyser det här temat. Har du intressan-
ta patientfall att dela med dig av, kon-
takta gärna Eva Ekesbo, eva@ekesbo.se 

Bra ergonomi vid laptoparbete:Laptopstöd så skärmen hamnar i ögonhöjd, mini-
tangentbord och separat mus. Bordet i armbågshöjd



MANUALEN 1 | 201616

mdt sektionen

Joakim Hugo

Joakim Hugo arbetar som sjukgymnast 
och kiropraktor på en klinik i Stock-
holm, jo han har faktiskt dubbla legiti-
mationer. Förutom att vara leg. Sjuk-
gymnast är han också leg. Kiropraktor, 
CMP/Certified Mulligan Practitioner 
och har undervisat i idrottsmedicin för 
att nämna något på hans lista över ut-
bildningar. Jag hörde talas om hans en-
tusiasm efter att han gått en D-kurs, 
det vill säga sista fördjupningskursen i 
MDT- metodens utbildningsprogram.  
Jag blev nyfiken och bad att få ett sam-
tal med honom om hans upplevelser 
av MDT-systemet utifrån hans redan 
så breda bas. Samtalet med Joakim var 
ett möte med en person vars tydliga 
entusiasm smittande av sig till och 
med genom en mobiltelefon.

Jag frågar varför han valde att läsa 
vidare på C- och D-kursen efter att ha 
fått de första grundläggande kurserna 
i Ländrygg(A) och Nacke/
Bröstrygg(B). Tyckte han verkligen att 
han behövde dem också? Hans spon-
tana svar var att det hela tiden stått 
klart för honom att han skulle saknat 
något om han inte gick alla stegen och 
tog examen. Redan efter C-kursen, 
(problemlösning  ländrygg och grund-
kurs för extremitetsbehandling), märk-
te han att han ”kom vidare”. Han upp-
täckte samband och det blev tydligt 
både när han skulle gå vidare med 
kraftprogression (terapeuttekniker) 
och när han inte skulle det. 
Så kom D-kursen (problemlösning 
nacke samt övre extremitet) och då 
uttrycker han att ”bitarna föll på plats”. 
Han förstod logiken i systemet på ett 
nytt sätt.  Joakim beskriver också hur 
han tydligare kunde differentialdiag-
nosticera mellan nacke/axel och 
bröstryggsproblematik på ett mycket 
enkelt och säkert sätt, med alla fördelar 
det för med sig. Man utreder dem som 
en enhet, snarare än separata delar.  
Han berättar också att MDT-examen 

”by far” var den mest krävande examen 
han gjort genom sin karriär men att det 
var oerhört sporrande att försöka knyta 
samman säcken och få alla bitarna på 
plats. Att läsa till examen var ett viktigt 
inlärningstillfälle.

Jag frågar om hans nuvarande verksam-
het, hur han jobbar utifrån sin breda 
utbildningsbas, och han nästan avbryter 

mig med att berätta att han till 90% 
arbetar med MDT-diagnostisering och 
behandling på kolumna och börjar bli 
bättre på extremitetsleder. Han känner 
sig oerhört trygg med diagnostisering 
och hur han ska gå vidare med kraft-
progressionerna när de väl behövs och 
sist men inte minst veta när han inte 

kan hjälpa en patient utan behöver re-
mittera vidare.  Han tillägger också någ-
ra gånger i vårt samtal att kunskapen 
som han fått genom alla fyra utbild-
ningsstegen inom MDT och examen är 
den enda av alla utbildningar han har 
som verkligen har en logik som "make 
sense". Den gör att man kan resonera 
och dra logiska slutsatser om symtom-
bilden och testsvaren och på ett enkelt 

sätt få med patienten på tåget 
genom deras delaktighet. 
Många tidigare utbildningar 
har varit för "terapeutcentre-
rade" där han som expert ska 
se eller känna alla möjliga sa-
ker och korrigera dessa, oav-
sett verklig relevans till sym-
tom, eller utan att ta patien-
tens upplevelse  i beaktning, så 
fungerar inte MDT .
Samtalet går mot sitt slut men 
entusiasmen hos Joakim är 
lika stark som i början av det, 
trots att det varit en lång dag 
på arbetet och man kan höra 

hur barnen leker i bakgrunden. Efteråt 
sitter jag med känslan av att ha mött en 
person som verkligen hittat något han 
tror på.

Anders Bergström, leg sjukgymnast 
med examen i MDT

Det var det enda som ”made sense”
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Kvinna, 55 år, arbetandes inom verk-
stadsindustri. Långvariga besvär 
från axlar, armar och nacke. Hade 
provat många olika behandlingar och 
fått god hjälp av en kiropraktor i en 
annan del av Sverige som hon besökte 
cirka fyra gånger per år för att kun-
na fortsätta jobba. Beskriver själv att 
hon blev cirka 80% bättre av de be-
handlingarna men att hon fick åter-
uppta dem när besvären blev för be-
svärliga igen.

Anamnes: svårt att arbeta med armarna 
ovanför axelhöjd, värk och domningar i 
framför allt höger arm, kände av även 
vänster hand ibland. Smärtor i fötterna 
”som att gå på glas” när hon steg ned på 
dem. Ingen annan sjukdomsbild eller 
medicinering.

Undersökning: smärta lågcervikalt på 
höger sida vid retraktion (RET) och 
extension av nacke samt smärta lågcer-
vikalt höger sida och smärtor som fort-
plantade sig ner i höger arm vid rota-
tion(ROT) och lateralflektion åt höger. 
Övriga rörelsetest u.a. Förändrad sensi-
bilitet i höger arm och hand, normala 
reflexer och normal styrka.

Rörelseundersökning:
rep RET  gav ökade symptom i nacken 
och ner i armen rep ROT höger med 
eget övertryck + efterföljande rep RET 
centraliserade smärtan från handen till 
överarmen samt ökade rörligheten i 
nacken vid första besöket.

Hemregim: ROT höger med övertryck 
10 gånger varannan timme följt av RET 
med övertryck 10 gånger varannan tim-
me. Information om hållningens påver-
kan och att hon skulle jobba mycket 
med att sitta med bibehållen svank. 
Även information om centraliseringsfe-
nomenet – att smärtan bör dra sig upp-
åt mot nacken och släppa i armen, samt 
att motsatsen indikerar fel rörelse och 

att hon då skulle hålla uppe med rörel-
serna tills återbesöket.

Återbesök 1, tre dagar senare
Minskad utstrålning i händerna, alltså 
även den vänstra handen som kunde ha 
intermittenta problem, känt av smärtan 
mer i överarmen samt hade varit öm i 
nacken första dygnet efter inledd be-
handling.

Ny undersökning: RET som tidigare, 
symptom lågcervikalt på höger sida 
ROT vänster fortfarande u.a. ROT hö-
ger ökar symptomen i höger arm men 
endast till överarm, ej nedom armbåge.

Behandling: Går vidare med samma 
övningar som tidigare och påminner 
om vikten av att bibehålla en god håll-
ning i sittande.

Återbesök 2, en vecka senare
Har inte haft någon utstrålning i armen 
alls sista dagarna, kan känna en ömhet i 
trapezius höger sida. Minskade symp-
tom i nacken. Allmänt rörligare i alla 
nackrörelser. Har varit mindre trött i 
nacken och inte känt av sina problem 
med fötterna alls. Hon tillägger att fot-
smärtorna börjat släppa redan efter 
första återbesöket men att jag inte frå-
gat om detta och att hon glömt berätta 
det.

Ny undersökning: RET god rörlighet 
och endast en förnimmelse av smärta 
lågcervikalt höger sida och centralt 
ROT vänster u.a. ROT höger endast 
stramhet i trapezius, ingen smärta Late-
ralflektion bilat u.a. Ingen förändrad 
sensibilitet i arm och hand längre.

Behandling: Då hon centraliserat symp-
tomen i armen och även fått en begyn-
nande reduktion i nacken övergick vi 
endast till RET som hemövning nu, 
men information om att återuppta 
ROT höger om smärtan börjat perifiera 

sig igen. Eftersom progressionen var så 
god avslutade vi därmed behandlingen 
med överenskommelsen att om hon 
inte var symptomfri på en vecka skulle 
hon höra av sig.

Positiv återkoppling
Kvinnan medverkade i en artikel i tid-
ningen Härliga Hemma 2008 och be-
rättade om sina besvär och behandling 
och ett halvår senare besökte jag henne 
med en blomma som tack, naturligtvis 
var jag nyfiken på hur det gått för hen-
ne. Hon berättade då att hon varit helt 
symptomfri allt sedan dess men att hon 
gjorde sina övningar ibland för att det 
kändes bra. Har kunnat jobba som van-
ligt och har inga rörelseinskränkningar 
när hon arbetar längre. Även tagit upp 
styrketräning igen då hon kände att 
hon litade på kroppen. Av en händelse 
stötte jag på henne fem år senare och 
ställde samma fråga och fick samma 
svar – inget recidiv.

Anders Bergström, leg Sjukgymnast, 
MDT examen Umeå.

Patientfall 1 Nacke
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Anamnes: Kvinna 60 år med 
nacksmärta centralt och vänstersi-
digt, samt daglig huvudvärk. Debut 
efter trafikolycka för 24 år sedan. 
Nackvärken uppfattas som nästan 
konstant även om den kan släppa 
kortvarigt. 

Arbetar som banktjänsteman, mest 
sittande. Hundpromenader på fritiden.
Sämre av sittande, mer värk frampå 
dagen och på kvällen. Nattliga besvär 
stör sömnen. Bättre på morgonen.  
Bättre av att sitta rakt samt vid rörelse.
Har varit hos ett flertal sjukgymnaster 
och terapeuter genom åren. Behand-
lingar med akupunktur, generella nack-
rörelser, gummibandsträning med mera 
utan betydande effekt. MR utförd för 
några år sedan visade enligt patienten 
ett cervikalt diskbråck på C5-nivå.  Ett 
fynd vars kliniska relevans är oklar. 
Frisk för övrigt.

Sammanfattningsvis framträder ett 
smärttillstånd som i det stora hela varit 
oförändrat i många år. Dock med en 
karaktär av föränderlighet i olika posi-
tioner och tidpunkter.

Undersökning: Vid undersökningens 
början sitter patienten lätt ihopsjunken. 
Hållningskorrektion minskar befintlig 
smärta. Särskilt beaktande behövs i 
detta fall av nackens och bröstryggens 
kurvatur. Cervikal rörlighet är mest 
nedsatt i extension och i rotation höger. 
Lätt nedsatt retraktion  och övriga late-
rala riktningar.
Före teströrelser har hon ihållande värk 
på 4/10. Retraktion inklusive vidare till 
övertryck ger tydlig rörelseökning men 
minimal symptomlindring.
För att nå ytterläge fortsätter test med 
retraktion + extension vilket ökar smär-
tan initialt men inte med fortsatta repe-
titioner. Efteråt uppger patienten en 
smärtreduktion på 50%, samt ytterliga-
re ökad  rörlighet.

Preliminär klassifikation blir lågcer-
vikalt derangement med preferens 
för extension. 
Regim med hållningskorrektion. Som 
hemövning väljs retraktion x10 följt av 
retraktion + extension x3. Upprepat 
var 2-3:e timme. Övningsval och dose-
ring för att förändra utan att det blir 
alltför påfrestande.

Uppföljning två dagar senare. Mycket 
god följsamhet beträffande regim och 
övning. Patienten uppger omfattande 
förbättring. Nästintill smärtfri. Daglig 
huvudvärk har uteblivit. Har sovit bra.
Vidare uppföljning bekräftar positivt 
resultat beträffande mekanik och 
symptom. 

Lars Degerfeldt fortsatte att  
träffa patienten
”Fortsatte med denna patient under 
ytterligare två månader, sammanlagt 
fyra besök efter att Henrik hade avslu-
tat sin praktikperiod.
Lade till rörlighetsträning thorakalt för 
att underlätta god hållning samt intro-
ducerade i gymmet med fokus på trä-
ning av interscapulär muskulatur och 
även djupa nackflexorer som var myck-
et svaga.
Hon hade ett återfall i samband med 
ovan belastning men kunde mota detta 
och var vid sista besöket besvärsfri med 
god kontroll och förståelse för åtgärder 
vid ökad smärta.”

Lärdom: Främsta lärdomen är att dura-
tionen av besvär i sig inte behöver vara 
ett hinder för snabba förändringar.

Patientfall 2 nacke
Referenser:

Edmond, S.L., Hart, D.L., Cutrone, 
G., Werneke, M., Ward, J., Grigsby, 
D., Weinberg, J., Oswald, W., Oliver, 
D. & McGill, T. 2014, "Association 
between centralization and directio-
nal preference and functional and 
pain outcomes in patients with neck 
pain", The Journal of orthopaedic and 
sports physical therapy, vol. 44, no. 2, 
pp. 68.

Long, A., Donelson, R. & Fung, T. 
2004, "22. Does it matter which exer-
cise? a multicentered RCT of low back 
pain subgroups", The Spine Journal, 
vol. 4, no. 5, pp. S14-S14.

McKenzie, R. & May, S. 2006, The 
cervical & thoracic spine: mechanical 
diagnosis & therapy / Robin McKen-
zie, Stephen May, Spinal Publications 
New Zealand, New Zealand

Henrik Magnusson, leg sjukgymnast 
med examen i MDT.
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   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

At
t gå k

urs är att växa.

Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud 
från grundläggande kunskap om MDT till certi-
fierad 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!

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas

Få nytändning

Kursprogram 2016

mckenzie.se/vardgivare

A-kurs, Lumbalryggen
Gbg  6-9 april
Sthlm  27-30 april
Ystad  25-28 maj
Sthlm  13-16 september
Gbg  14-17 september
Sthlm  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

C-kurs, Avancerad problem-
lösning lumbalrygg  + nedre 
extremitet
Ystad  15-18 juni
Gbg  5-8 oktober

D-kurs, Avancerad problem-
lösning cervical- och  
thoracalrygg + över extremitet
Sthlm  10-13 april 
Gbg  30/11-3/12

Examen
Sthlm  21 maj
Gbg  26 november

Konferens i Gbg  

1 april 2016

Läs mer på hemsidan!

EVENEMANG/KONGRESSER Datum Ort
OMT/FYIM kongress 2016 11–12 mars 2016 Stockholm
Kurs/workshop i rörelsekontroll nacke/skuldra  
enligt Sahrmann  9–10 april 2016 Västerås
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 Nedre (E2, R1/R2) 21–23 april, 12–13 maj, 2–3 juni 2016 Stockholm
  
OMT 1 Övre (E1, R1/R2) 28–30 sep, 27–28 okt, 24–25 sep 2016 Lund
(E= Extremiteter, R=Columna, 1=Undersökning, 2=Behandling)  
  
OMT 2 jan 2017–juni 2018 Göteborg
 Info samt anmälan av ovan OMT–kurser till aktuell lärare, se www.OMTsweden.se! 

ÖVRIGA KURSER  
Ultraljudskurser  
  
Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)  
Hands-on 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 september 2016 
Stockholm
Hands-on C repetition och examen 7–8 september 2016 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter 13–Oct Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter 24–25 november Stockholm
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 8–9 december Stockholm
  
Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info) Steg 3 
Fördjupningskurs övre extremitet 26–27 april 2016 Linköping
Steg 1 Introduktionskurs 28–29 april 2016 Linköping
Steg 4 Reptition och Examination 31 maj–1 jun 2016 Linköping
Steg 1 Introduktionskurs 30–31 augusti 2016 Linköping
Steg 2 Fördjupning nedre extremitet 1–2 september 2016 Linköping
Steg 3 Fördjupning övre extremitet 29–30 november 2016 Linköping
Steg 1 Introduktionskurs 31 januari–1 februari 2017 Linköping
Steg 2 Fördjupning nedre extremitet 2–3 februari 2017 Linköping
Steg 4 Reptition/examination April/maj 2017 Linköping



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

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 eff ektivt sätt.

- Två synkroniserade lyftmotorer.
- Automatisk säkerhetsfunktion för klämrisk.


