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Kurs och workshop i rörelsekontroll länd-bäcken enligt Sahrmann´s
Movement System Impairment Sektionen för OMT i samarbete med Sektionen
för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
När:
26-27 november 2016
Var:
Idrottsrehab Ullevi, Göteborg
Lärare: Björn Aasa och Eva Rasmussen Barr
Pris:
3900 kr exkl. moms för sektionsmedlem. Icke medlem 4400 kr exkl. moms.
Lunch och fika ingår i kursavgiften, meddela vid anmälan om du är allergiker.
Vid återbud mindre än en månad innan kursstart debiteras halva kursavgiften.
För frågor och anmälan maila erik@omtsweden.se

Shoulder rehabilitation: What´s new from a biomechanical and
clinical point of view? Level 1
När:
27-28 januari 2017
Var:
Haninge Fysiocenter, Haninge
Lärare: Prof. Dr Ann Cools, PT, PhD.
Pris:
4750 kr exkl. moms för sektionsmedlem. Icke medlem 5250 kr exkl. moms.
Lunch och fika ingår i kursavgiften, meddela vid anmälan om du är allergiker.
Anmälan är bindande. Återbetalning sker endast vid uppvisande av sjukintyg
För frågor och anmälan maila erik@omtsweden.se

Eftertraktad kompetensutveckling:

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem / OMT
30 hp, avancerad nivå HT 2016
Detta är en kurs för dig som vill fortbilda dig inom ortopedisk manuell terapi (OMT) inför en
magisterexamen eller som ett led mot specialistkompetens inom OMT. Kursen riktar sig till dig
som är läkare, fysioterapeut eller har en liknande utbildning inom hälso- och sjukvård.
Utveckla dina teoretiska och kliniska kunskaper för att kunna välja och utföra den behandling och rehabilitering, baserad på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet, som bör väljas i det enskilda patientfallet
för att uppnå optimalt resultat.
Föreläsare
Majoriteten av föreläsarna vid kursen är kliniskt verksamma specialister och forskare inom ämnets olika
specialområden med mångårig undervisningserfarenhet vid Karolinska Institutet. Examinatorer är
Christina Mikkelsen Med.dr, Leg fysioterapeut och Danuta Krukowski, Leg fysioterapeut, MSc OMT
Pris
55 000 SEK exkl. moms. Kursavgiften kan betalas terminsvis eller helårsvis.
Tid och plats
Kursstart den 5 september 2016. Kursort Stockholm.
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We are the difference makers
När Manualen kommer ut står våren
förhoppningsvis i full blom och det är
redan två månader sedan FYIM och
OMT hade gemensam kongress och
årsmöte i Stockholm i nya lokaler och
var som ni vet mer eller mindre fullbokade. Vi hade två fantastiska dagar!
Även om Marriott inte har lika fin hörsal som i Täby och även om luften tog
slut i föreläsningssalen och även om
det var lite trångt under pauserna så
var stämningen på topp. På fredagskvällen var vi cirka 250 som roade oss
och jag tror vi slog alla rekord i maratondans till bandet Wooden boys. Vi i
styrelserna är helnöjda men det finns
så klart potential till förbättring. Tack
alla ni som fyllde i utvärderingen!
Vi tackar också alla som var med och
gjorde kongressen så lyckad!
Det slog mig hur fantastiskt kul det är
att ha möjlighet att stå bakom en sådan här årlig händelse för er medlemmar; att få ihop ett bra vetenskapligt
program och att ge möjlighet att mingla, nätverka och prata med varandra.
Jag läste någonstans att nätverkandet
är ett mycket bra sätt att både utveckla
sin kunskap och att öka sin kompetens. Tänk vad det ger mycket att träffas, utbyta idéer och energier och hur

mycket input man får av varandra under två sådana dagar. Vi ser fram emot
samma dynamik nästa år på Marriott
Kungsholmen– 24-25 Mars.
I detta nummer av Manualen är det
premiär för Sektionen för FYIM att
vara med. Vi ser det som ett naturligt
fortsatt samarbete med OMT sektionen och även de andra sektionerna
som finns med i Manualen. I detta
nummer presenterar FYIM och OMT
referat från kongressen. Vi i FYIM tar
också tillfället i akt och presenterar vår
styrelse och CSPT. I FYIMs styrelse
jobbar vi mycket med förändringsarbete på flera nivåer för att det vi gör
ska komma våra medlemmar så mycket som möjligt till godo. Bland annat
ser vi över vår utbildning CSPT och vi
jobbar på att ordna fler och bättre kurser för er medlemmar. Håll koll på vår
hemsida och FB för nyheter.

LEDAREN | Eva Rasmussen Barr

Avslutningsvis vill jag säga att jag tror
och vet att vi fysioterapeuter har en
enorm potential och genom att använda vår kunskap så gör vi storverk. ”We
are the difference makers”! Det känns
härligt att kunna göra skillnad genom
att arbeta med och för er medlemmar.
Önskar er alla en fantastisk sommar!

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 Aktivitet 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.
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Intervju med Emeritus Professor Gwendolen
Jull inför hennes stundande Sverigevistelse.
1. You have had a long career as a
physiotherapist. What is your opinion on how physiotherapy has developed over the years?

There has been enormous growth and
development of the physiotherapy profession over my career, from clinical,
scientific and professional perspectives.
As a new physiotherapist in 1969, my
first position was in the outpatient department of a large Brisbane hospital.
Physiotherapists then could only practice as directed by the referring doctor.
On my first morning in practice, I was
given the cervical traction roster, where
as per the doctor’s request, I applied
traction and heat, three times a week for
three weeks on all patients referred with
a neck pain disorder, regardless of their
presentation. I retired from practice
recently as a specialist musculoskeletal
physiotherapist in private practice. Patients consulted me as a first point of
call, and I worked collaboratively with
several medical specialists to differentially diagnose some complex patient presentations especially in the field of
headache. So there has been massive
change over a single career. There are
many physiotherapists of my vintage
with a similar story.
There are many reasons for the remarkable developments in physiotherapy. I
will mention three that I think are noteworthy. First, a major factor was rescinding the ethic which required that physiotherapists treat patients only by medical or dental referral. In Australia, the
ethic was withdrawn in 1976. This I
believe was crucial to the advancement
of the profession. Physiotherapists took
on the responsibility of developing their
own science and practice. The 60’s, 70’s
and 80’s saw the development of the
clinical art of manipulative therapy
within physiotherapy and this occurred
in Europe, Australasia and North AmeMANUALEN 2 | 2016

rica. Towards the end of this era, tertiary higher degree education and research
training became more available to physiotherapists. So the second noteworthy
development was the expansion of research and the development of the science
underpinning physiotherapy practice
which really grew in earnest from the
90’s. The growth in research continues
today and has underpinned the developments in musculoskeletal physiotherapy. Of interest, in the first edition of the
seminal text ‘Grieve’s Modern Manual
Therapy of the Vertebral Column’ in
1986, only 17% of the physiotherapy
authors held PhD qualifications whereas
in the 2015 edition, 85% had a PhD.
The third important factor in the development of the profession is the growth
of strong international bodies such as
IFOMPT which helps facilitate introductions and the very important exchange of ideas. International exchange
of information in both clinical practice
and research is the best way to go forward to provide our patients with best
practice management internationally.
2. Do you still work clinical with
patients?

After 44 years in clinical practice, I retired from practice at the end of 2012. I
always valued my time with patients,
they taught me constantly throughout
my career. Patients made important
contributions to the directions of my
research and they gave me instant answers. Continuing clinical practice
throughout my academic career at The
University of Queensland was also vitally important to my teaching to ensure
what I was teaching was clinically relevant and in the real world.
3. As one of the Editor´s of “Grieve´s
modern musculoskeletal physiotherapy 4th edition” we know you are

very well informed about research in
the musculoskeletal field. What is it
like to be an editor at such comprehensive book? It´s 12 years since you
co-edited the 3rd edition. How long
how you been working with the 4th
edition?

Being an Editor of Grieve’s Modern
Musculoskeletal Physiotherapy 4th edn
was a privilege (and considerable
work!). All the editors worked to ensure
the 4th edition presented a contemporary picture of musculoskeletal physiotherapy. It is truly an international text,
with just over 100 authors contributing,
representing some 11 different countries. The book was in production for nearly 3 years, from the editors’ initial meetings to design the content of the book,
until it was finally on the book shelves. I
think around a 10 year period is a good
time between editions as it provides
sufficient time for new research and
developments in clinical practice. The
differences between the 3rd and 4th
editions in the basic and clinical sciences and clinical practice show the significant advances that have occurred in the
last 10 years.
4. What´s your next project considering research and teaching? Any
research plans in Luleå?

I will have the privilege to teach the
students in the master program at LTU
and another reason I am coming to Luleå is to continue and refine plans for
some collaborative research with Dr’s
Peter Michaelson and Ulrik Röijezon.
We will be joined by Dr Julia Treleaven
from The University of Queensland and
we are exploring our common interest
in researching and developing best treatment approaches for impaired sensorimotor control in patients with neck
pain disorders.
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OMT/FYIM kongressen
Detta år gick OMT/ FYIM kongressen av stapeln på Courtyard by Mariott på Kungsholmen i Stockholm den
11-12 mars. Kongressen var så gott
som slutsåld och hotellet visade prov
på riktigt bra mat, lokaler och service.

Slutligen berättar Stefan i sitt tal att
förbundet startat en aktivitetsvåg på
andra kongresser och föreläsningar
både nationellt och internationellt.
Den aktivitet som startats är att åhörarna ska ställa sig upp var tjugonde minut
under en föreläsning och vinka medan
föreläsaren filmar. Filmen läggs sedan
ut på Sveriges fysioterapeuters hem
sida. Bland annat har socialutskottet i

Stefan Jutterdahl höll invigningstalet på
årets kongress. Stefan inledde sitt tal
med att säga att ”Sjukgymnastik är det
viktigaste i livet”. Han
pratade om att sjukgymnastikens värde inte lyfts
fram tillräckligt i vården.
Han ställer sig frågan
varför träning försvinner
bland alla insatser för
patienter som drabbats
av till exempel MS eller
Parkinson? Trots all evidens som idag finns för
Stefan Jutterdal Fysioterapeuträningens positiva effekternas förbundsordförande
ter på dessa sjukdomar så
knuffas det undan. Det
är något som de jobbar
på i förbundet berättar
Stefan.

externa kurser tar nu över som kassör.
Kari Huseth och Erik Nexborn valdes
in. Kari som ledamot och vice ordförande och Erik ska arbeta med externa
kurser. Erik arbetar på Idrottsrehab i
Göteborg som är en idrottsmedicinskt
inriktad klinik. Han arbetar även med
Örgryte IS fotboll vid sidan om. Erik
utbildade sig på Göteborgs universitet
och läste ett extra år på Averett University i USA där han läste
Athletic training. Han är
nu inne på OMT-steg 3 i
Västerås.

Kari arbetar på Fysio Forum i Kungsbacka. Hon är
doktorand på Institutet
för klinisk vetenskap,
Lundbergs labb för ortopedisk forskning på GöteEva Hammarlund och
borgs Universitet. Kari
Ingalill Olzon avtackades.
forskar om biomekaniska
sambandet mellan fötternas kinematik och lumbopelvisk aktivitet. Kari är
speciellt intresserad av
fötter. Hon läste Fysioterapi på University of EvansVidare så talar han om
ville 1986, OMT steg 3,
den statliga utredningen
Lidingö, Uppsala Universi”Effektiv vård” på 792
tet 2001. Master Medical
sidor som gavs ut tidigare
Kari Huseth och Erik Nexborn
Sofi Åkerlindh
Sciences, Lunds Universii år. Bland annat så tar
valdes in i styrelsen.
tet 2013
han upp ett förslag ur
Kari tycker at rörelser är människans
utredningen som innebär en ändring av regeringen skickat förbundet en film
största tillgång och vill som sjukgymvårdgarantin från sju dagars väntetid till från deras kongress där de ställer sig
nast inspirera var och en till att hitta sin
upp och vinkar till kameran. Stefan
tre dagar. Det ska genomföras genom
möjlighet till rörelse.
tackar därmed för sig och avslutar sitt
att patienten lika väl kan träffa sjukinvigningstal.
gymnast som läkare. Kvoterat från utPostervinnare i år blev Sofi Åkerlindh
redningen: ”Inte minst ser utredningen
På eftermiddagen efter första kongress- som presenterade sin masteruppsats
att fysioterapeuter är en underutnyttom Scapular Dyskinesis vilket stämde
dagen hölls OMT sektionens årsmöte.
jad resurs som rätt använd inte bara
väl överrens med temat på årets konTvå eldsjälar avtackades och två nya
avlastar läkarvården, utan också ger
gress. Grattis säger vi till Sofi.
styrelseledamöter valdes in.
högre kvalitet för patienterna”. Stefan
menar att det inte bara gynnar en effek- Eva Hammarlund avgick som ordförande i lärarådet och Ingalill Olzon avgick
tivare vård, utan att de högre kraven
som ställs på fysioterapeuter även kom- som kassör. Vi tackar dem för det fina
arbete de utfört under flera års tid.
mer medföra högre förtroende för oss
Christina Matson som arbetat med
vilket ger positiva ringar på vattnet.
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Role of fascia
Fascians roll avseende muskuloskeletal
dysfunktion och smärta samt behandling av fascia talade Tiina Lahtinen-Suopanki om. Hon var en av huvudtalarna på årets kongress och hade
även en fullbokad precourse på torsdagen där det var mycket patientdemonstrationer.
Fascia är en sammankopplande vävnad
bestående av kollagen och det finns tre
olika typer; ytlig, djup och visceral. Dess
funktion är att bilda ett hölje som främjar hur huden glider över musklerna,
reglera temperatur och skydda ytliga
blodkärl och nerver. Bara genom att
gnugga på huden och på så sätt öka värmen, främjar det den hyaluroniska syran
som finns mellan fascian och muskeln
vilket i sig gör att fascian glider lättare
och inte håller fast i muskulaturen. Sensoriska nerver löper genom den ytliga
fascian.
Den djupa fascian är uppbyggd av olika
lager som löper i olika riktningar och
anknyter till muskulaturen. Beroende på
var i kroppen den djupa fascian finns ser
den olika ut; i extremiteterna består den
av två eller tre fibrösa lager som skiljs åt
av hyaluron syra och på bålen består
fascian av endast ett tunt lager. Den djupa fascian är rikt innerverad av proprioceptoriska nervtrådar.
Retinakel är förtjockning av den djupa
fascian och formad av två till tre lager av
parallella kollagena fibrer.
Muskelkontraktioner

1/3 av kroppens gamma motorneuron
finns i fascian. Dessa motorneuron påverkar de intrafusala muskelcellerna
som i sin tur bildar en muskelspole vilket gör att fascian ständigt är uppkopplad till CNS. Mer än 1/3 av muskelkontraktionerna överförs via fascian.
Felbelastningar

Många felbelastningar leder till patologi,
fascian försöker kompensera men når
MANUALEN 2 | 2016

såklart en gräns. Nedsatt balans, koordinationsförmåga och proprioception är
mest relaterat till den djupa fascian
medan dysfunktion av exempelvis lymfsystemet härleds till din ytliga fascian.
Behandling

När vet man om det är fascian som besvärar?
Man känner sig klumpig i den kroppsdel
som är utsatt, blir snabbt uttröttad, kan
ha parestesier och ökad känslighet.
Använd knogar och armbågar för att ge
ett lätt tryck över musklerna, friktionen
ger värme som ger ökad lubrikation.
Tänk på att inflammation behövs för att
öka cirkulationen!
Vad händer efter behandling av
fascian?
0-15 min: en inflammatorisk reaktion
startar.
15 min – 12 timmar: Ökning av inflammatoriska tecken.
12-24 timmar: peaken på den inflammatoriska processen.
24-48 timmar: den inflammatoriska
processen börjar avta.
Andra viktigheter!

Tiina talade om hur nyblivna mammor
tränar sina magmuskler för att få tillbaka magstyrkan, tänk om man istället
fokuserar på det som drar isär magen
och inte på det som ska ihop igen. Alltså
rörlighetsträna bålen, behandla fascian
för att ge magmusklerna förutsättningar
att hitta ihop igen.
Andningen är viktig för kemin i kroppen, därför lär Tiina ut andningsteknik
till sina patienter. En dålig andningsteknik kan bero på till exempel stress vilket
influerar muskelspolen så den får fel
information och gör mer än vad som
krävs av den = överbelastning.
Boken ”Functional atlas of the human
fascial system” skriven av Carla Stecco
kan varmt rekommenderas för den som
vill fördjupa sig inom fascia.

Tiina Lahtinen Suopanki

Referat av Lina Wallensten,
lina@omtsweden.se
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Axelartroskopi och
preoperativ diagnostik

Andreas
Lewinsson

Hur ser det ut inne i skulderleden?
Artroskopisk genomgång av axelleden
och preoperativ diagnostik.

För att ställa diagnos används ofta lokala injektioner med bedövning för att se
vilken struktur som smärtar.

Ortoped Andreas Lewinsson från Örebro hade en mycket intressant föreläsning där vi åhörare fick se många bilder
och videor från artroskopiska operationer av axelleden. Han förklarade att
man hellre gör datortomografi (DT) än
slätröntgen då DT direkt går in i datorn
och även kan visa leden i 3D. Ju vitare
en struktur är på röntgen desto hårdare
är den. Magnetkamera är bra för att
visa mjukdelar men ultraljud är rejält
på frammarsch avseende rotatorcuffen.

En anatomisk lektion

– En bursa fungerar som en antifriktionsstruktur.
– Labrum håller caput på plats och är
den struktur som skadas mest vid
luxationer.
– Caput humeri ser ut som en ryamatta vid artros.
Diverse operationsinfo.

leden under operationen. Vaper är ett
högfrekvent ultraljud som tar bort
blodkärl så det ej blöder i leden.
– Skopiportal är ett instrument som
visar vägen in i leden.
– Vid Bankartoperationer behövs mer
instrument. Operationen ger ofta
goda resultat men ibland nedsatt
utåtrotation.
– Burr är ett instrument som fräser ur
benet.
– För bästa resultat bör en cuffsutur
opereras inom tre månader från skadan. Rehabiliteringen är omfattande.

– Under operationen sänker man blodflödet i kroppen för att inte få blod i

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

Glenn Bilby
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Under kongressen fick vi besök av den australienska
fysioterapeuten och träningsfysiologen Glenn Bilby,
grundaren till rörelseanalyssystemet Quick Posture.
Glenn har över 25 års erfarenhet inom idrottsmedicin, rehabilitering, funktionella bedömningar och
företagshälsa. Quick Posture grundades år 2012
som ett resultat av att Glenn och hans medarbetare
saknade ett rörelseanalyssystem som snabbt och
enkelt kunde bedöma rörelserelaterade besvär som
till exempel muskuloskeletala problem, neurologiska skador och fall hos äldre. Quick Posture testar
och analyserar rörelser på några minuter via digital
3D screening. På hemsidan www.quickposture.com
finns att läsa att Quick Postures rörelseanalys slår
det mänskliga ögats förmåga att bedöma rörelseavvikelser och tillåter en att se resultat direkt. De
marknadsför Quick Posture med fyra ord: snabbt,
enkelt, objektivt och låg kostnad. Quick Posture
består av helt vanliga sensorer, likadana som används vid TV-spel, som känner av, ”screenar”, och
datoriserar rörelser in ett avancerat mjukvaruprogram. Inga markörer behöver fästas på testpersonens hud och inga stora rörelselaboratorer behövs.
Quick Posture är utformat för att kunna användas

enkelt på kliniker eller i hemmet. Screening systemet kan användas för att ge bedömningar på en
persons existerande eller potentiella problem med
hållning, rörelser och balans. Testutförandet och
feedbacksystemet är automatiserat vilket underlättar utförandet ytterligare då man inte behöver detaljstyra systemet under analysen. Glenn demonstrerade Quick Posture på scen under kongressen.
Testpersonen fick utföra en sidböjning, knäböj, stå
på höger ben, stå på vänster ben, samt utföra en
enbensknäböj på vänster respektive höger ben. Vi
åhörare kunde enkelt följa analysresultaten på projektorduken där bland annat rörelsehastighet, svaj,
hållning, tyngdpunkt och shifts presenterades. Det
blir spännande att se hur spridningen kommer bli
av Quick Posture framöver. Min personliga åsikt
efter demonstrationen är att Quick Posture i allra
högsta grad ger oss som jobbar kliniskt med rörelseanalyser ett snabbt, enkelt och objektivt instrument
för bedömning av rörelseavvikelser, dessutom till en
rimlig kostnad jämfört med ett dyrt rörelselab.
Referat av: Sofi Åkerlindh,
sofi.akerlindh@outlook.com
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Shirley Sahrmann
Vi är väldigt glada över att Shirley
hade möjlighet att återkomma till oss.
I år bad vi henne att föreläsa om den
övre kvadranten det vill säga nacke
och skuldra. Huvudbudskapet är att
det är viktigt att hjälpa patienten att
se till att en rörelse sker där och som
den ska ske och att ta hänsyn till alla
vardagliga aktiviteter.
En person med ett trauma och skulderlaxitet som följd var demopatient för
undersökning av skuldran. Det visade
sig att personen hade svårt att stabilisera skuldran i olika lägen det vill säga att
vid rörelse i glenohumeral leden fick en
medrörelse av scapulo-thoracala leden.
Shirley lärde honom att utföra inåt- och
utåtrotation av gleno-humeralleden
med caput centrerad i leden i både rygg
och magläge samt att göra så kallade
”wall slides” där man glider med lill-

Shirley föreläste bra även i fikapauserna
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fingersidan uppför en vägg med stort
fokus på scapulas och glenohumerala
ledens postion under rörelsen. När det
gäller nackbesvär redogjorde Shirley för
hur tyngden av skuldergördeln och
även dess position påverkar cervicalen
negativt. Det är viktigt för personer
med nacksmärta att ta hänsyn till närliggande leder, att se till att de djupa
nackflexorerna fungerar och hur tunga
skuldror/armar kan ge en direkt påverkan på en cervical med sämre kontroll.
Två personer fick lära sig en bättre position av skuldran – även dessa med rörelser för att centrera caput i leden, att
bättre positionera scapula och att tänka
mycket på hållningen. Shirley palperade cervicalen under aktiv elevation av
armen för att undersöka om det fanns
en medrörliget av cervicalen. Vid en
god kontroll av cervicalen ska det inte
gå att genom palpation upptäcka en

rotation av spinalutskotten under en
armelevation. Shirley pratade också om
vikten att se över en persons vanehållning då det är det du gör många gånger
per dag vad gäller hållning och arbete/
fritidsvanor som kan påverka smärta
och hur du utvecklar ditt rörelsemönster. Hon pratade om nackbesvär hos
personer som har ”bobbing heads” det
vill säga de som har ett kroppsspråk där
de hela tiden rör huvudet då de talar.
Det är en vana som kan vara väl så svår
att förändra. För er som vill höra Shirley - sök henne på Youtube – Det finns
många bra klipp där.
Referat av: Eva Rasmussen Barr,
eva.rasmussen.barr@ki.se

Shirley Sahrmann
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Fett säker på den rätta livsstilen
Med tydlighet i rösten och kraft bakom orden levererar överläkare och
professor Maj-Lis Hellenius en inspirerande och stärkande föreläsning på
kongressen.
Huvudtema var: sittandet – det nya
rökandet!
Maj-Lis presenterar jämförelser som är
lätta att ta till sig och gör det begripligare. Till exempel har studier visat att
varje timme framför TV:n förkortar
livet med 22 minuter hos kvinnor över
25 år. Det motsvarar ett paket cigaretter. Vidare förmedlar Maj-Lis att det är
den fysiska aktiviteten i vardagen som
vi ska lägga mer fokus på ur ett hälsoperspektiv. Om man bryter sitt stillasittande var tjugonde minut så ger det
monumentana sänkningar av insulinnivåer med 20% samt ger även positiva
effekter
Flera gånger bryts talandet och vi får
praktiera en ”Kiruna” det vill säga att
resa sig och sätta sig tio gånger. Detta
kommer från en äldre kvinna som på
frågan varför tror du att du är så frisk
svarar: Jo, jag har hela mitt liv satt mig
tio gånger varje gång jag sätter mig. När

Maj-Lis sedan säger att 60-70% av
blodsockret bryts ned i sätesmuskler
och lår förstår man hur effektivt en
uppresning kan vara.
Ser vi på de yngre åldrarna så sitter nio
till elvaåringar åtta till tio timmar per
dag i internationella studier och korrelationen mellan depression och sittande
hos barn ökar kraftigt från fyra timmar
och ytterligare mer vid fem timmar.
Utöver detta berörde Maj-Lis att ”något
har hänt” i vem och hur hälsoeffekterna slår i befolkningen. Risken för stroke
ökar tydligt i gruppen kvinnor och män
i åldern 35-44 år som endast har grundskoleutbildning.
På kostområdet fick vi en genomgång
av de senaste meta-analyserna och rapporterna från bland annat Nordiska
rådet. Fortsatt är medelhavskosten det
som är länkat till bättre hälsa och livslängd men Maj-Lis belyser att namnet
bör bytas så det speglar vad kosten
innehåller. Även de kring medelhavet
har börjat lägga sig till med andra matvanor. Fortsatt är det bättre med vegetabilisk olja som fettalternativ jämfört
animaliskt. Nyare studier har visat att

mättat fett leder till ”förfettning” av
levern medans fleromättade fetter
minskar infettningen av levern. Det har
även visats sig att fysisk aktivitet kan
minska ”fettlever”. Vi påminns om skillnaden på kolhydrater och kolhydrater
och ges exemplet att ställ matpyramiden uppochner. Hur stabil är den då?
Inom detta området kommer det nyheter och bland det senaste är att nitrat
som finns i vissa grönsaker till exempel
rödbeta visar sig sänka blodtrycket,
minska risken för blodpropp och förbättra den fysiska prestationen. Spontana applåder genljöd lokalen då ”Muffinsstudien” presenterades. De som åt
muffins med mättade fetter fick ökad
fettinlagring i kroppen medans de som
åt med fleromättade fetter istället ökade muskelmassan.
Vi fick med oss tre tydliga råd hem. Tro
på att den lilla rörelsen har betydelse.
Lita på kostråd från till exempel Nordiska rådet. Stillasittande är en stor riskfaktor.
Referat av: Petra Källman Navier,
petra.kallman@gmail.com

Hur kan du identifiera anledningen till varför
din patient har ljumskbesvär?
Mellan 10-20 procent av fotbollsspelare på elitnivå klarar ej att spela på
grund av besvär från ljumskarna.
Det är emellertid betydligt fler som är
drabbade. Många fotbollsspelare fortsätter spela trots sina besvär. Därför
fungerar inte den gängse ”time-loss”
som skadedefinition hos denna population. Men kan man identifiera patienter med ljumsksmärta och vilka
strukturer kan vara involverade vid
dessa besvär? Detta diskuterade Dr
Kristian Thorborg med kongressdeltagarna på lördags förmiddagen.
10

Vid denna föreläsning fick åhörarna en
gedigen genomgång av prevention, diagnostik, klassifikation, bedömning och
behandling av ljumskbesvär hos fotbollsspelare. Kristian inledde föreläsningen med att diskutera bakgrunden
till och magnituden av ljumskbesvär.
Han förklarar att vi är bara på ”toppen
av ett isberg” vad gäller bedömningen
och undersökning av ljumskskador.
Prevalensen, vad gäller ljumskskada,
där ”time-loss” definitionen (skada som
resulterar i frånvaro från träning och
spel) används tar inte hänsyn till det

potentiellt stora antalet spelare som
fortsätter spela trots besvär. Kristians
studier visar att 50% av fotbollsspelare
har ljumskbesvär eller skada över hela
säsonger. Botten av isberget är att bättre kunna identifiera vilka idrottare som
tränar och spelar trots besvär och därmed få bukt med besvären i ett tidigare
stadium.
Riskfaktorerna för ljumskskador är
många, men tidigare akut ljumsksmärta
och svaghet i adduktormuskulaturen
anses vara de främsta. Vad gäller muskelstyrka finns det belägg för att
MANUALEN 2 | 2016

fyim sektionen

Referat skrivet av: Sofia Ryman Augustsson,
sofia.ryman_augustsson@med.lu.se

DIAGNOSTISKT ULTRALJUD
för fysioterapeuter
och naprapater

Nylanserad portabel plattform
från HITACHI med intuitivt
användargränssnitt
• Superenkelt handhavande
• 11,6” LCD Monitor - Touchscreen
• Färg-, powerdoppler och FineFlow
• 18 MHz linjär transducer
• WI-FI
• Batteridrift

NOBLUS -

Stor prestanda med litet

yttre
• Ergonomisk och lättarbetad
• 15” högupplöst LCD monitor som kan
vridas och vippas till önskad position
• Färg-, power och FineFlow
• 18 MHz linjär transducer

Semmelhofer Original & Layout, -16

ljumsksbesvär har sin orsak i
dåligt tränade magmuskler,
samt svaghet och obalans i
höftstabiliserande muskler
som adduktormusklerna och
den stora höftböjarmuskeln
(Iliopsoas). Svaghet hos adduktorerna ger en fyrfaldig förhöjd
risk för ljumskbesvär. Låg
(<0.8) excentrisk styrkekvot
mellan adduktorerna och abduktorerna, samt styrkeasymmetri på över 25% mellan dominant och icke dominant ben,
ökar också risken för rupturer.
Hos patienter med ljumsksmärta är excentrisk styrka hos
adduktorerna reducerad med
20% och hos abdominal musKristian Thorborg
kulatur med 37%. För att bäst
skydda idrottare från ljumskskada krävs noggrann övervakning av (över-) belastning. Kristian betonar även betydelsen av att förbereda idrottaren för
specifik och repetitiv belastning. Ett skadeförebyggande program för ljumskskada bör innehålla övningar som ökar hållfastheten i vävnaderna och därmed förbättrar förmågan att
klara hög belastning. Övningar som ökar excentrisk styrka av
höftledsnära och abdominal muskulatur samt förbättrar koordination i nedre extremitet rekommenderas.
Kristian fortsätter med att gå igenom olika kliniska tester som
används för att diagnostisera ljumskbesvär och för att fastställa vilka strukturer som är drabbade och som ger upphov till
smärtan. Testerna används för att fastställa om det rör sig om
adduktor-, psoas- inguinal-, os pubis- eller höft-relaterad smärta. Det viktigaste med den kliniska bedömningen är att utesluta andra diagnoser. Som utvärderingsinstrument vid ljumskbesvär rekommenderas ett självskattningsformulär, såsom HAGOS, vilket starkt korrelerar till grad av idrottsfunktion. På
övertid avslutar Kristian med en snabb genomgång av aktiv
rehabilitering vid ljumskbesvär, där hög volym (många repetitioner) och frekvens (tre gånger per vecka) förordas under
8-12 veckor. Det är viktigt att det sker en progression i träningen med mycket lätt belastning initialt och med så lite
smärta som möjligt.
Sammanfattningsvis så verkar excentrisk muskelstyrka och
symmetri vara av stor betydelse i det preventiva arbetet likväl
som vid rehabilitering av ljumskbesvär. Att upptäcka idrottare
i riskzon för skada är av yttersta vikt samt användning av preventiva åtgärder som kan minska risken för skada.

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

Santax Medico AB
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Test for Substitution Patterns (TPS)
Avvikande belastningsmönster har
visat sig vara en faktor i skadeögonblicket för främre korsbandsskada
men misstänks även ge allvarliga
komplikationer på sikt. Anna Trulsson disputerade 2015 och gav sin tolkning, vid årets kongress, vad gäller
bakomliggande faktorer till avvikande belastningsmönster.
Anna poängterar att det idag ofta inte
görs någon utvärdering av hur rörelser
utförs vid rehabilitering av patienter
med främre korsbandsskada. Hon har i
sin avhandling utvecklat ett observa-

tionsinstrument för att kvantifiera avvikande belastningsmönster ”Test for
Substitution Patterns” (TSP). TSP gör
det möjligt att utföra standardiserad,
kvantifierbar och tillförlitlig mätning av
avvikande belastningsmönster i ben
och bål hos patienter med främre korsbandsskada. Därmed har testet potential att förbättra rehabiliteringen hos
dessa patienter. Resultaten i hennes
avhandling visade att avvikande belastningsmönster förekommer oftare hos
personer med främre korsbandsskada
och att den nya testmetoden TSP är
reliabel och valid samt mäter aspekter

av funktion som inte mäts av andra
regelmässigt använda testmetoder.
Anna rekommenderar att avvikande
belastningsmönster uppmärksammas
under rehabiliteringen för att patienter
inte ska riskera att få kvarstående avvikande mönster, något som i förlängningen kan ge ytterligare besvär.
För vidare läsning återfinns
avhandlingen här:
http://lup.lub.lu.se/record/5142047
Referat skrivet av:
Sofia Ryman Augustsson,
sofia.ryman_augustsson@med.lu.se

CSPT – Certified Sports PhysioTherapist
På 90 talet skapades titeln, Förbundssjukgymnast. Detta är en titel som
sjukgymnaster kunde söka som arbetade aktivt med idrottsmedicin ute på
fältet. I samband med att LSR beslutade att starta sektioner för olika specialistområden påbörjade den nyrekryterade styrelsen i Sektionen för
Idrottsmedicin inom LSR arbetet med
att förnya denna titel och dess innehåll, hanteringen och efterfrågan av
Förbundssjukgymnasten bedömdes ha
gått lite i stå. En ny modern och levande process måste skapas.
Först beslutades att det måste finnas
tydliga kriterier för både arbetslivserfarenhet, idrottsmedicinsk erfarenhet på
fältet samt kriterier för fortbildning i
ämnet idrottsmedicin. I och med att
kriterierna fastslogs kunde en certifiering genomföras.
Titeln CSPT arbetades fram och i början riktades arbetet till att certifiera de
tidigare förbundssjukgymnasterna samt
de som under åren tillskansat sig både
lång erfarenhet och vidareutbildning.
Ansökningsgrupperna var stora och
12

ganska snart hade vi över 100 certifierade sjukgymnaster.
Vidareutbildningen för den grupp som
nu hade blivit godkänd baserade sig i
stort sett helt på SFAIM’s utbildningsstege steg 1-3. När sektionen såg över
dessa utbildningar så såg vi efter hand
ett problem med att det varierade ganska stort med tillfällen där dessa utbildningar arrangerades, dessutom var det
strikts sjukgymnastspecifika inte tillräckligt tydligt.
Ett nytt vidareutbildningssystem togs
fram där sektionen själv anordnade en
kurs i två steg. Denna utbildning ligger
nu till grund för att kunna bli certifierad
– Certifieringskurs A-B ( tidigare Block
2 A-B)
Certifieringskursen är en kurs som helt
riktar in sig på de moment som en
CSPT bör klara av att ansvara för i samband med uppdrag i föreningar, förbund
och landslag. Fysioterapeuterna som går
kursen får i alla moment visa sin färdighet och får handledning av lärare med
lång erfarenhet av idrottsmedicin på
fältet. Mellan kurs A och B skall deltagaren lämna in en hemuppgift som sedan

skall diskuteras i början av kurs B. Kurs
B avslutas med ett kunskapsprov som
måste vara godkänt. På Certifieringskursen får fysioterapeuten visa självständigt att hen klarar av ett akut omhändertagande på ett korrekt sätt, bedöma risker för fortsatt deltagande, klara att göra
en bedömning några dagar fram inför en
tänkt VM-final, utföra en säker och stabiliserande tejpning av en skada samt
genomföra och ansvara för tester inför
återgång till idrott.
Titeln CSPT administreras av en Certifieringsgrupp, denna grupp tillsätts av
årsmötet och ansvarar för godkännande
av Certifiering. Styrelsen hanterar sedan
samtliga godkända genom ett register
och en Sverigekarta där intresserade kan
leta upp sin Certifierade Fysioterapeut.
Sektionen för ett kontinuerligt samtal
med RF i frågan om hur CSPT fysioterapeutens unika kunskaper skall komma
idrotten till godo på bästa sätt.
För information om kriterier för att
söka CSPT samt innehåll i sektionens
Certifieringsutbildningar rekommenderar vi våra medlemmar att använda vår
hemsida på www.fysioterapeuterna.se
Vid pennan Lars Lundgren AU CSPT.
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Styrelsen FYIM

Här nedan följer en kort presentation
av styrelsen. Fotot är taget då hela
styrelsen tillsammans åkte till Bern
november 2015 för att närvara vid
den internationella organisationens
styrelsemöte och kongress.
Ordförande Eva Rasmussen Barr
har suttit i styrelsen sedan 2010, sedan
2014 som v ordförande som ordförande sedan 2015. Är specialist i OMT
med många års klinisk erfarenhet. Disputerade 2009 ”Recurrent low-back
pain. Exercise intervention and prognostic factors”. Arbetar på Sektionen
för Fysioterapi, KI med kursansvar för
magisterprogrammet, handledning och
examinationer samt arbetar kliniskt på
Rehabtjänst.
Sekreterare Christina Mikkelsen
arbetar på Capio Artro Clinic AB sedan
1999. Blev färdig sjukgymnast 1987
och jobbade mina första 12 år på ortopeden/idrottssektionen på KS. Disputerade 2006 med avhandlingen ”Rehabilitation following bone-patellar tendon–bone graft acl-reconstruction”.
Har suttit i styrelsen i FAIM ett år.
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Kassör Bosse Gabrielsson
Arbetar på Klarälvskliniken i Karlstad.
Kassör i styrelsen för Sektionen för
fysisk aktivitet och Idrottsmedicin
sedan 2014. Är inte certifierad CSPT.
Sjukgymnastexamen 1986. Examen i
ortopedisk manuell terapi och Ergonomi.
Webbansvarig Ida Engström
Arbetar på Capio Artro Clinic. Jag har
suttit med i styrelsen sedan 2014. Jag är
utbildad specialist inom idrottsmedicin
samt är CSPT. Jag har en master inom
sjukgymnastik och har precis påbörjat
mina doktorandstudier.
AU CSPT Anna Wänerhag
Leg fysioterapeut sedan 1989, högre
examen i ortopedisk medicin OMI,
CSPT. Suttit som ordinarie ledamot i
FYIM sedan 2010 och varit med i AU
CSPT från början. Kontaktas för uppdatering av kontaktuppgifter för er
med CSPT.

AU för FoU Sofia Ryman Augustsson
har suttit I styrelsen sedan 2011. Disputerad vid Göteborgs Universitet 2009.
Innehar en post doc tjänst, via Centrum för Idrottsforskning, vid Lunds
Universitet. Arbetar även deltid vid
Högskolan i Halmstad som lektor i
idrottsfysiologi/träningslära. Driver
sedan 2006 LSC sjukgymnastik &
idrottsskademottagning i Lerum utanför Göteborg.
AU Marknad Petra Källberg Navier
Arbetar på Idrottskliniken Rehab i Solna, Stockholm. Invald i styrelsen 2015
på ett 2-årigt mandat. MSc och specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin.
Suppleant Mats Lannerblad
Sekreterare i styrelsen 2011-2016. Arbetar på Hermelinen i Luleå.
Suppleant, AU CSPT Lars Lundgren
Specialist i idrottsmedicin, CSPT.
Delägare i vårdföretaget Hermelinen i
Luleå där Hermelinen Fysioterapi ingår. Ordinarie ledamot i styrelsen 20072011
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OK sektionens utbildningsdag om
bäcken och höftfrakturer
Vår utbildningsdag om Bäcken och
höftfrakturer och dess rehabilitering
blev snabbt fulltecknad. Tyvärr kunde inte alla beredas plats, men vi har
med hjälp av våra föreläsare gjort en
sammanfattning från dagen som ni
nu alla kan ta del av.
Vi samlades i vackra lokaler i det Furstenbergska palatset i Brunnsparken
Göteborg i slutet av januari. Utställare
denna gång var Björn Johansson från
EXORLIVE som visade hur man smidigt kan göra träningsprogram (www.
exorlive.com).
Vi har redan börjat planera för nästa
utbildningsdag, Håll er uppdaterade via
vår hemsida och vi finns även nu på
Facebook. Men fram till dess kanske ni
medlemmar har egna idéer om en
drömföreläsare eller kunskap som ni
vill dela med er. Kontakta gärna oss!

Hans Granhed, ortopedkirurg,:
Take home message:

Mobilisering efter bäckenfraktur
– Alla bäckenfrakturer kan mobiliseras,
med eller utan operation
– Medvetna patienter kan ta ut passiv
rörelseträning till smärtgränsen
– Understödd eller aktiv träning efter
3-4 veckor (mjukdelsläkning)
– Alla kan stegmarkera eller belasta till
smärtgränsen
– Frakturen läker < 10 veckor
– Två kryckor i 6 veckor, en krycka –
3 månader
– Skadade människor är fyrbenta
Christer Strömberg, ortopedkirurg:
Att komma ihåg!

Bästa behandlingen 2015 för den
”äldre” patienten med höftfraktur?
– Operera patienten medmålsättning att
de ska kunna belasta fullt och mobiliseras utan restriktioner postoperativt

Christer Strömberg i diskussion om rehabilitering efter höftprotesoperation.
14

– Per- och subtrochantära frakturer opereras med glidskruv/platta eller märgspik. Internfixation in situ när det
gäller patienter med en odislocerad
cervikal höftfraktur.
– Operera med halv- eller helprotes när
det gäller patienter med dislocerad
cervikal fraktur Undantag ”unga” patienter
– Använd cementerade stammar
– Operera den äldre aktiva patienten
(låg biologisk ålder) med totalprotes.
– För att undvika luxation överväg att
använda: ett direkt lateralt snitt, 36
mm proteshuvud eller en Dual mobility cup
Slutsats: Om man änvänder kirurgiska
metoder och implantat som rekommenderas så kan de äldre patienterna återgå
till tidigare aktivitetsnivå och förhoppningsvis ha ett fortsatt ”gött” liv.
Referat av: birgitta.nyberg@vgregion.se
samt ethel.andersson@vgregion.se

Hans Granhed och Mia Edvinsson, föreläsare
på utbildningsdagen.
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Mia Edvinsson, leg fysioterapeut spec inom ortopedi

Bäckenringsskador/Acetabularskadaor
– högenergivåld Fysioterapeutiskt perspektiv
Bakgrund

Bäckenet består hos vuxna av os coxae
och os sacrum. I tonåren består höftbenet av tre olika POU7ben som växer
samman (os ilieum, os pubis och os
ischii). Bäckenets ringstruktur med ett
antal starka ligament gör att det har en
stor stabilitet som också klarar stora
belastningar. Till exempel är belastningen på bäckenet cirka 1/3 av kroppsvikten då vi står på två ben. Viktigt att komma ihåg att symfysen tar cirka 30% av
belastningen.
Bäckenringsskador och acetabularskador
sker oftast vid så kallade dashbords-accident (bilolyckor då personen slår i benen
i instrumentbrädan), eller genom höga
fall. På grund av den komplicerade operationstekniken opereras dessa patienter
endast på några få sjukhus i Sverige. Jag
har fördelen att arbeta på ett av dessa
och nedan är en liten sammanfattning av
både egna och förvärvade (vetenskapliga) erfarenheter av dessa skador och dess
rehabilitering.
Det finns en del fysioterapeutiska dilemma att ta ställning till då man behandlar
patienter som fått dessa skador. Bäckenet består av många muskelfästen, samtliga bukmuskler sitter på bäckenets insida, muskler ner till lårets framsida/insida sitter på den ventrala delen och
muskler som går till lårets baksida och
utsida sitter fästa på den dorsala sidan.
Det är viktigt att ha i medvetandet att
dessa muskler hela tiden försöker ”placera” bäckenet i axiell riktning (i förhållande till spina och ben) för att bibehålla
normal hållning och därmed minska
risken för fel/överbelastningar. Vid ett
trauma påverkas givetvis detta och än
mer om kirurgi blir aktuellt där man
behöver lossa på vissa muskelfästen för
att komma åt skadade strukturer.
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Det är också en patientgrupp med stora
krav på funktion. Ofta unga, arbetsföra
personer som är fysiskt aktiva och mitt i
livet till exempel för att skaffa familj.
Inte sällan är det patienter med multitrauma där fler skador finns, med associerade skador. Patienterna står inför en
lång tid med regim om total/partiell
avlastning vilket givetvis påverkar det
neuromuskulära systemet.
Rehabilitering

Flera studier visar på att gångkvaliteten
och muskelstyrkan i abduktorer blir
signifikant påverkade. Det är viktigt att
tidigt komma igång med rehabiliteringen
även i det akuta skedet för att immobiliseringens effekter ska bli så ringa som
möjligt.
Med hänsyn till den långa avlastningstiden behöver dessa patienter komma
igång med den neuromuskulära träningen i ett tidigt skede – det vill säga även
under avlastningstiden. Målet med den
neuromuskulära träningen är att få jämvikt i belastande segment i statiska och
dynamiska situationer utan kompensatoriska mönster. Innehållet i den neuromuskulära träningen är styrka, balans,

koordination och proprioception. Progression sker genom rörelsehastighet,
viktökning och förändring av underlag.
Träningen utgår från huvudprincieperna:
– Aktiva rörelser i synergier
– Bilaterala överföringar
– Closed chain
– Fokus på feedback och kvalitet

Att tidigt komma igång med proprioception kan ske genom att arbeta med fötterna i underlaget (utan vikt/lätt vikt).
Redan i det akuta skedet bör man även
komma igång med abduktionsträning.
Detta kan med fördel ske isometriskt,
där patienten själv styr kraftutvecklingen
(utifrån smärta). Att hitta förflyttningstekniker som avlastar bukmuskler är en
fördel då man ofta har lossat dessa vid
operation. Gånginstruktion med normaliserat gångmönster är viktigt torts avlastning, för att hålla det naturliga rörelsemönstret intakt i cortex.
Under avlastningstiden behöver patienten träna de omkringliggande lederna/
segmenten för att uppnå optimal funktion då patienten väl får börja belasta. I
denna fas tränas bålstabilitet, muskelaktivering kring knäleden (lårets framsida,
lårets baksida, vaden, foten). Då patienten inte belastar fullt finns även ett observandum att dorsalflektion i foten blir
påverkad. Att töja denna struktur tidigt
skapar förutsättning för att kunna återfå
normaliserat gångmönster när full belastning är tillåten.
Exempel på utåtrotationsövning i tidigt
skede är musslan.

Kan göras svårare med manuellt motstånd, gummiband runt
knäna. Viktigt att patienten får instruktionen om att ligga stilla med bäckenet
under hela övningen.
Bäckenlyft är en övning som går från
enkel till rikigt tuff. Fungerar väl i lite
svårare variant där även bålstabiliteten
inkluderas genom att låta underbenen
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”vila” på pilatesboll. Genom att flytta ut
bollen successivt, till endast fötterna i
bollen, nyttjar man de biomekaniska
principerna väl. Ett tips är att be patienten trycka ner fötterna i bollen så rumpan lyfter sig. Har patienten lätt flekterade knän, tränas även hamstring i övningen. Är denna övning för svår kan patienten sätta benen på en hög step-bräda
eller bosuboll. Att ändra stödet av händer till armbågar/lägga i kors på bröstet
gör att kraven på bålstabilitet ökar. Lägg
märke till att patienten har bäckenet
horisontellt med golv (inte roterar). Patienten kan själv lägga händerna på höftbenet (SIAS). För att ytterligare försvåra
kan man även uppmana patienten att lyfta ett ben i taget (utan att bäckenet roterar). Prova själv!

Patienten kan även träna i bassäng, avlastar kroppsvikt och patienten upplever
också fördelen med att inte känna rädsla
för att falla. Speciellt bra då hen ska återfå normaliserat gångmönster. När full
belastning är tillåten är det viktigt att

arbeta med spegel, då patienten ofta har
fått ett förflyttat kroppscentra. (Det
neuromuskulära systemet har fått nya
referenser i och med avlastning/stegmarkering). Uppmuntra att patienten känner efter att belastningen i fotsulorna
känns lika, att bäckenet känns/är i samma nivå – att inga kompensatoriska
mönster tillkommer. Nu kan knäkontrollträningen lyftas till andra nivåer!
Rörlighet och bålstabilitet är givna ingredienser även nu, men allt mer komplexa
övningar tillkommer – vad är det patienten önskar komma tillbaka till? Ett tips
inför gångträning är att patienten får gå
mot ett motstånd, till exempel att fysioterapeuten går bakom och ”bromsar”
patienten med ett trochanterbälte runt
höften. Lika jobbigt för oss som för patienten, men denna övning gör att patienten måste träna frånskjutet ordentligt för att komma framåt.
Konditionen påverkas och man bör lägga
in detta regelbundet. Till exempel cykelträning (inte bara som fem minuters
uppvärmning med bekvämt motstånd),
”löpning” i bassäng, benspark i bassäng är
några övningar att ta till. Denna patientgrupp får ofta en nedsatt gångkvalitet,
nedsatt fysisk aktivitetsnivå och natur-

ligtvis en påverkad livskvalitet. Patientgruppen har en lång rehabiliteringsperiod vilket ställer krav på oss som fysioterapeuter – att motivera, stötta och finna
lösningar som gör att patienten når så
nära sina mål som möjligt. Ingen lätt
uppgift och det är en styrka inom vår
verksamhet att vi är så många som kan
stötta, ge råd och tips och avlasta när det
är tungt. Detta är ett kort referat av min
föreläsning. Har ni frågor får ni gärna
maila mig. Mia Edvinsson
(maria.k.edvinsson@vgregion.se)
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Lena Zidén, leg fysioterapeut, fil dr

Att övervinna rädslan och våga tro på sin
förmåga – rehabilitering efter höftfraktur
Fallolyckor

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till
skador hos personer över 60 år och
över 80 år faller varannan hemmaboende person minst en gång varje år. Fall
hos personer på äldreboenden är dubbelt så vanligt. I Västra Götaland kostar
fallolyckor hos äldre mer än en miljard
kronor varje år. Fallolyckor, oavsett om
de leder till kroppsskada eller inte, kan
påverka personens livskvalitet. Fallrädsla är en vanlig konsekvens och den kan
leda till minskad tilltro till sin förmåga,
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minskad fysisk aktivitet, ökat hjälpberoende, social isolering och nedstämdhet.
Vanliga orsaker till fall är:
– Nedsatt balans
– Nedsatt muskelstyrka
– Nedsatt syn
– Nedsatt kognitiv förmåga
– Fallrädsla
– Mediciner (till exempel lugnande och
sömnmedicin)
– Sjukdomar som påverkar balansen
(till exempel stroke, Parkinson)

Exempel på fallförebyggande åtgärder:
– Balans- och styrketräning
– Tai Chi
– Prova ut gånghjälpmedel
– Åtgärda fallriskmoment i hemmet
Fall i kombination med osteoporos resulterar ofta i en fraktur. Den allvarligaste frakturen är höftfraktur som
drabbar cirka 18 000 personer varje år i
Sverige. Höftfraktur kommer sent i
osteoporosutvecklingen och drabbar
fler kvinnor än män. En höftfraktur
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medför ofta kvarstående nedsättning av
fysisk funktionsförmåga och därmed
minskad social aktivitetsnivå. Gång och
personlig ADL återhämtar patienten
oftast inom första halvåret efter frakturen medan återhämtning av IADL och
sociala aktiviteter tar ett år eller mer
och där behöver patienten stöd och
träning.
Dessutom rapporterar en stor del av
patienterna nedsatt livskvalitet. Dödligheten efter en höftfraktur är hög 20% i hela gruppen dör inom ett år
medan dödligheten på äldreboenden är
mellan 30 och 50%.
FRAMO (Albertsson) är ett enkelt instrument för att identifiera personer
med ökad risk för höftfraktur. Identifierade riskfaktorer i FRAMO är:
– 80 år eller äldre
– Väger 60 kilo eller mindre
– Tidigare fraktur eller känd osteoporos
– Måste ta stöd vid uppresning från stol

Om personen svarar ja på två av frågorna finns sju gånger ökad risk för höftfraktur inom två år, jämfört med ett ja.
Ett annat enkelt sätt att mäta risken är
att stå på ett ben. Om man inte klarar
det i tio sekunder har en studie på 3000
personer visat att man har ökat risken
för höftfraktur nio gånger.
FRAX (www.shef. ac.uk/FRAX) är ett
instrument för att värdera risken för en
osteoporosfraktur inom tio år.
Efter en höftfrakturoperation är snabb
mobilisering viktigt. Andra framgångsfaktorer för återhämtning är multidisciplinära åtgärder (behandla andra sjukdomar, ADL-träning, näringsintag, smärtlindring med mera). För fysioterapeuter
är det viktigt att hjälpa patienterna att
återfå sin tilltro till sin förmåga. Det gör
man till exempel genom att träna med
successivt stegrad svårighetsgrad och att
på ett pedagogiskt sätt utmana rädslan
att falla under säkra förhållanden för att
så småningom klara själv. Forskningen

har visat att tydlig inriktning på tidig
hemgång med stöd och fortsatt träning
i hemmet är verksamt, med fokus på att
återgå till tidigare aktiviteter. Eftersom
många studier visat att patienterna blir
mer rädda att gå ut bör promenader
ingå i rehabiliteringen. Uppmuntran till
egenträning är också viktigt. Kvalitativa
studier har visat att det inte räcker att
ge patienten ett träningsprogram eller
FaR i handen vid utskrivning, det behövs även uppföljning och stöd.
Maila gärna om kontakt eller litteraturförslag: lena.ziden@vgregion.se

Anki Skarin, leg sjukgymnast

Fast track för planerad höft- och
knäplastik på Mölndal
Fast track är ett arbetssätt som man
studerat i decennier inom tarmkirurgin och som i studier visat sig kunna
bidra till snabbare återhämtning,
minskade komplikationer och kortare
vårdtider efter tarmoperationen. På
Hvidovre hospital i Köpenhamn har
man sedan tio år tillbaka arbetat enligt den modellen för patienter som
planeras för höft- och knäproteskirurgi och som bland annat har resulterat
i färre vårdagar efter operationen.
Det var efter ett studiebesök av olika
enheter på Mölndals sjukhus på Hvidovre hospital i januari 2013 som
sjukhuset började planera och introducera arbetsmodellen inom planerad
höft- och knäproteskirurgi på Mölndal
Fast track leder till korttidsvård och
innebär att patienten ligger på sjukhus
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två till tre vårddagar i samband med sin
knä- och höftoperation. Förutsättningar
för arbetsmodellen är en bra organisation och fungerande logistik från olika
enheter på sjukhuset samt att det finns
ett samarbete mellan personalen inom
varje enhet och mellan de enheter på
sjukhuset som patienten passerar under
vårdtiden. För att modellen skall fungera på bästa sätt så kan det innebära att
varje enhet måste se över de arbetsrutiner som finns och vara beredda på att
ändra på tidigare arbetsvanor. Arbetsmodellen bygger på en kombination av
klinisk erfarenhet och evidensbaserad
kunskap. Den effektiviserar insatserna
innan och under vårdtiden och minskar
kostnaderna, men bibehåller patientsäkerhet och god vård.
Det innebär också att patienten blir
informerad från sjukhuset innan opera-

tionen och kan planera och förbereda
sig inför sin kommande operation och
på sätt bli en motiverad och aktiv
medspelare under sjukhusvistelsen. Det
är också viktigt för processen att patienten är förberedd inför sin operation
från vårdcentralen samt fått information och hjälp med rökstopp och viktnedgång för att minska komplikationer
efter operationen.
Det är nu drygt tre år sedan Fast track
introducerades för planerad höft- och
knäproteskirurgi på Mölndals sjukhus
och Fast track modellen är en pågående
process i ständig utveckling inom flera
enheter på sjukhuset. Idag kommer
patienten cirka två veckor innan operationen, på ett endagarsbesök på inskrivningsmottagningen, för röntgen, träff
med opererande läkare, sjuksköterska, u
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narkosläkare och för deltagande i gruppinformation från arbetsterapeut och
fysioterapeut. Inför inskrivningsbesöket har patienten fått hemskickat en
broschyr som bland annat innehåller
information om rutiner kring sjukhusvistelsen, operationen, träning på avdelningen, hjälpmedel och hemträning.
Broschyren finns också att tillgå hemifrån via dator. Broschyren innehåller
information om förberedelser som patienten kan göra i hemmet inför sin
operation och bilder på träningsprogram och förflyttningar som blir aktuella efter operationen som patienten kan
träna på. Informationen syftar till på få
patienten mer delaktig och ta mer ansvar för sin planering och sin rehabilitering från början.
Sjukhusvistelsen startar numera på ope-

rationsdagen och patienten har duschat
tre gånger hemma. De flesta patienterna
har inte varit sövda och har heller inte
urinkateter, vilket annars skulle hindra
träning efter operationen. Rörelse- och
belastningsrestriktioner förekommer
sällan och patienten får stå och gå med
gåbord på uppvakningsavdelningen.
Senare på operationsdagen får patienten gå med gåbord och sitta till måltider
på avdelningen. Patienten påbörjar
egenträning och har på avdelningen fått
ett aktivitetsschema, där patienten kan
följa vilken tid på dagen som måltider,
undersökningar och träningstillfällen
med arbets- och fysioterapeut kommer
att vara. Fysioterapeuten träffar patienten på operationsdagen eller dagen efter
operationen för att träna förflyttningar,
gång med lämpligt gånghjälpmedel,

trappgång och repetera träningsprogrammet. Att patienten får regelbunden
smärtlindring och inte är illamående
efter operationen är ofta en förutsättning för att patienten skall komma igång
med sin träning på operationsdagen.
Fast track ett relativt nytt sätt att arbeta
efter på Mölndal och har visat sig vara
ett fungerande koncept då antal operationer per år har ökat och väntetiden
till operation har minskat samtidigt som
antal vårddagar också har minskat. Arbetssättet kommer att fortsätta utvecklas. På Hvidovre hospital tog det tio år
att genomföra Fast track modellen till
det fungerande koncept som är idag.
Av: Anki Skarin /Ok-sektionen
ann-christin.skarin@vgregion.se

Ortopedidag på tema rygg
Varje år anordnar fysioterapin på SU/
Mölndal en föreläsningsdag på något
ortopediskt ämne för fysioterapeuter
framför allt inom primärvården. Den
första februari samlades föreläsare och
åhörare i hjärtats aula på SU/Sahlgrenska och enhetscheferna på de båda
sjukhusen inledde dagen. Därefter föreläste fyra ortopedläkare och fyra fysioterapeuter om behandling och rehabilitering av diagnoserna lumbalt diskbråck, lumbal spinal stenos, idiopatisk
skolios samt ryggåkommor hos idrottande ungdomar. Fysioterapeut Gunilla
Limbäck Svensson talade både om fysioterapi efter diskbråckskirurgi och fysioterapi som ett behandlingsalternativ
för patienter med lumbala diskbråck.
Hennes take home message var att
McKenzie metoden kan rekommenderas som första behandling vid lumbalt
diskbråck.
Fysioterapeuterna Patrik Drevander
och Lotte Segerdahl föreläste sedan om
rehabilitering av patienter som opererats med fusion och dekompression.
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Lotte talade om slutenvården och den
numera snabba mobiliseringen med få
restriktioner. Patienterna ligger vanligtvis inne på sjukhus ett fåtal dagar efter
operationerna. Patrik föreläste om rehabiliteringen inom öppenvården och
poängterade bland annat vikten av att
också träna benmuskler och lyftteknik
för att minska belastningen på ryggen
och närliggande segment. Han talade
också om ortopedens workshifting
projekt där fysioterapeuter följer upp
patienter efter ryggoperation istället för
ortopedläkare. En verksamhet som
påbörjades våren 2015 och som fungerar utmärkt. Patrik pratade sedan om
vad fysioterapeuten kan göra innan
man överväger operation. Vid SRS –
Segmentell rörelsesmärta och DDD:
Bålstabiliserande träning, funktionell
träning, stretching och kondition, vid
spondylolistes: bålstabiliserande träning samt vid stenos: cirkulationsträning, cykling.

gör vid skolios. Först en presentation av
vad man som fysioterapeut gör på skoliosmottagning och sedan rehabilitering
efter operation och konservativ behandling med korsett. Efter skoliosoperation ligger patienterna på sjukhus sex
till sju dagar och de kommer upp redan
samma dag som de opererats eller dagen efter. De börjar skolan efter fyra
veckor och kommer på sitt första återbesök två till tre månader post operation. Då får de träningsprogram med
bland annat bålstabiliserande övningar
samt träningsråd som att till exempel
simma, cykla eller jogga på mjukt underlag. Den aktuella korsettbehandlingen för patienter med adolescent idiopatisk skolios är behandling med Providencekorsett. Detta är en nattkorsett
som används minst åtta timmar per
natt fram till avslutad tillväxt. Dessa
patienter kommer på regelbundna korsettkontroller och får individuellt anpassade träningsråd.

Fysioterapeut Karin Romberg (jag själv)
föreläste sedan om vad fysioterapeuten

Referat av Karin Romberg
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Det autonomistödjande förhållningssättet:
Nyckeln till ökad följsamhet?
Låg följsamhet (i vilken utsträckning en
patients beteende är förenligt med
överenskomna rekommendationer från
en vårdgivare) är ett problem inom flera
vårddiscipliner, inklusive fysioterapi.
Studier tyder på att följsamheten till
behandling och rehabilitering kan vara
så låg som trettio procent. Identifierade
hinder och barriärer för följsamhet till
behandling och rehabilitering inkluderar bland annat tidigare låga nivåer av
fysisk aktivitet, låg tilltro till den egna
förmågan, bristande socialt stöd, ökad
smärtupplevelse vid träning och bristande motivation. Utifrån Självbestämmande teorin (eng: Self-determination
theory) har autonomistöd föreslagits
som ett förhållningssätt för att främja
patienters motivation till rehabilitering
och på sikt även deras följsamhet. Autonomistöd innefattar kommunikatio-

Linus Jonsson: föreläsare på
ok-sektionens årsmöte
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nen och relationen i mötet mellan vårdgivare och patient och huruvida vårdgivaren bekräftar och uppmärksammar
patienters perspektiv, erbjuder valmöjligheter, tillhandahåller relevant information och minimerar kontroll. Det
autonomistödjade förhållningssättet
grundas i fyra stycken principer, nämligen att vårdgivare:
(I) vårdar och stödjer patienters inre
motivationskällor; (II) använder ett
informationsrikt språk; (III) ger logiska
argument och förklaringar; och (IV)
uppmärksammar och accepterar patienters negativa känslor.
(I)	För att vårda och stödja patienters inre motivationskällor så kan
vårdgivare ställa frågor för att
framkalla patienters nyfikenhet,
erbjuda valmöjligheter och uppmuntra till egna initiativ, tillhandahålla utmanande men rimliga
utmaningar att sträva efter och
erbjuda möjligheter för interaktion.
(II)	Det informationsrika språket
innebär att krav kommuniceras
på ett icke-värderande, flexibelt,
inbjudande (till exempel ’du kanske vill…‘, ’det kan vara en god
idé…‘) och informationsrikt vis.
Snarare än kontrollerande, där
krav framförs på ett värderande,
stelt, befallande (till exempel ’du
måste…’, ’du ska…’) och pressande vis.
(III)	Logiska argument och förklaringar ges genom att vårdgivaren
kommunicerar och medvetandegör aktivitetens eller övningens
underliggande betydelse och relevans för patienten, den personliga
användbarheten och nyttan för
patienten samt värdet och meningen med aktiviteten eller övningen.

(IV)	Vårdgivare kan uppmärksamma
och acceptera patienters uttryck
av motstånd och negativa känslor
genom att uppmärksamma och
bekräfta, acceptera samt till och
med välkomna den typen av
känslor som rimliga reaktioner på
krav och begränsningar.
En gedigen metaanalys från 2012 sammanställde och undersökte relationen
mellan vårdgivares förhållningssätt och
patienters mentala och fysisk hälsa i
hälso- och sjukvårdskontexter. Sammantaget påvisade metaanalysen om
patienter upplever sina vårdgivare som
autonomistödjande så främjade detta
patienters livskvalitet, vitalitet, positiva
affekter, avhållsamhet från rökning,
motion och fysiska aktivitet, viktminskning, blodsockerkontroll, följsamhet till
medicinering, hälsosamma matvanor
samt munhygien och minskade depression, ångest och negativa affekter. I
relation till fysioterapi så har studier
visat att patienters upplevelse av autonomistöd från sina fysioterapeuter
främjar motivation till rehabilitering
vilket i sin tur leder till ökad följsamhet
till rehabilitering. Ytterligare en metaanalys från 2011 visade att det är fullt
möjligt att utbilda kliniker (till exempel
läkare, rådgivare) till att anamma ett
autonomistödjande förhållningssätt.
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang motiveras följande frågeställning: är det autonomistödjande förhållningssättet nyckeln till ökad följsamhet? Den vetenskapliga litteratur som
finns att tillgå tyder möjligen på det.
Referatet skrivet av:
Linus Jonsson, MSc psykologi, doktorand i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap,
Göteborgs Universitet.
linus.jonsson@gu.se
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MDTs ordförande har ordet
Nu håller våren på att övergå i
sommar och alla sektioner har haft
sina årsmöten. MDT- sektionen hade
en mycket välbesökt konferens den
första april i Göteborg.
Det efterföljande årsmötet var dock
inte lika välbesökt som konferensen.
Ett årsmöte är sällan ett omvälvande
och nyskapande möte, men det är en
möjlighet för medlemmarna att ta upp
frågor som de vill att styrelsen ska arbeta
vidare med under det kommande året.
Vår valberedning hade jobbat för att
ersätta de positioner som behövde
fyllas och vi har nu tre nya medlemmar
i styrelsen: Fariba Garachorloo och
Henrik Moström båda från Rörelse och
Hälsa i Linköping, samt vår lärarrepresentant i McKenzieinstitutet som nu
har ersatts med Göte Norgren från
Örnsköldsvik. Vi är glada för våra nytillskott och vill också passa på att
tacka avgående styrelsemedlemmar för
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ett gott arbete. De som avgår är Lisen
Tell, Kristina Bergström och Lars
Degerfeldt, alla tre verksamma i
Stockholm. På årsmötet röstade deltagarna ja till att vi skulle skicka in en
motion till Fysioterapeuternas kongress
i november 2016. I motionen föreslår
MDT-sektionen att förbundet ska arbeta för en gemensam sektion för alla
sektioner och fysioterapeuter som arbetar inom området muskuloskeletal
hälsa. Vi tror att alla fysioterapeuter
skulle vinna på en ökad samsyn och att
vi tillsammans kan göra större skillnad
för våra patienter och vid påverkan av
politiker.
MDT-sidorna i detta nummer
innehåller flera referat från vår konferens, som hade tema skuldra. Så om du
missade konferensen kan du få en glimt
av innehållet här. Samtliga referat finns
även publicerade i sin helhet på
www.mckenzie.se.

Vi är i full färd med arbetet inför konferensen 2017, då Svenska McKenzieinstitutet firar 25-års jubileum och vi
tänker oss en extra spännande konferens med flera internationella föreläsare. Boka redan nu in 31 mars till
1 april 2017, då ses vi i Västerås!

Gunilla Limbäck Svensson
Ordförande i MDT-sektionen och
i Svenska McKenzieinstitutet
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Extremitetsleder med fokus på skuldra
– tema för MDT-konferensen i Göteborg
Ett hundratal personer deltog på årets
konferens i Göteborg. Huvudföreläsare var Jeremy Lewis, professor och
fysioterapeut från London och Jón
Karlsson, ortoped vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. Du
kan läsa referat från deras föreläsningar nedan. Du hittar också ett refererat från föreläsningen om extremitetsleder och MDT, som MDT-läraren
Tobias Croner höll. Samtliga referat
från konferensdagen finns att läsa på
vår webbplats www.mckenzie.se
På konferensen hade vi även besök av
Fysioterapeuternas nya professionsutvecklare Charlotte Chruzander, som
kort presenterade sig och var öppen
för diskussion med medlemmarna.
Jeremy Lewis är född i Nya Zeeland
och utbildad sjukgymnast i Australien.
Han är sedan 19 år tillbaka kliniskt
verksam som fysioterapeut och sonoMANUALEN 2 | 2016

graf i London, där han driver London
Shoulder Clinic. Han berättar att sjukgymnastrollen i England har genomgått
en hel del spännande förändringar de
senaste åren och att de nu skriver remisser, ordinerar labtester och utför
injektioner. Sedan 2013 får de som gått
en tilläggsutbildning även förskriva
medicin. Han har ett specialintresse för
axlar och har utvecklat ett symptombaserat undersökningssystem ”Shoulder
Symptom Modification Procedure” som
det går att läsa mer om i ”British
Journal of Sports Medicine – Lewis JS
(2009)”. Jeremy har hittills haft två fullbelagda kurser i Sverige och en tredje är
planerad till maj 2017. Under årsmötesdagen i april höll han två föreläsningar
för oss, en om behandling och diagnos
av axelsmärta och en om frozen
shoulder. Referenserna i texten är dem
Jeremy angav under föreläsningarna.

Jeremy Lewis
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Fysioterapi lika bra som operation
vid rotatorcuffsbesvär
Föreläsningens titel: Bloodletting for
pneumonia, bed rest for low back
pain. Is subacromial decompression
another medical illusion?
Smärta från axeln har i litteraturen
många benämningar som till exempel
impingement, subacromiellt smärtsyndrom, subacromiell bursit och så vidare.
Jeremy föreslår istället samlingsnamnet
”Rotatorcuff related pain”.
I USA har acromioplastiker ökat med
254% mellan åren 1996 och 2006 och i
England med 746% mellan åren 2001
och 2010. Detta trots att ingen studie
hittills visat att kirurgi är bättre än sjukgymnastik. (Toliopoules, 2014, Tashijan,
2013).
Han ger några exempel som ifrågasätter
axelkirurgins nytta samt illustrerar osäkerheten runt vilken teknik som ska
användas. I en studie av Carr från 2015
har man jämfört öppen kirurgi med
artroskopisk för rupturer av rotatorcuffen. Teknikerna visar sig ge likvärdiga
långtidsresultat vid uppföljning med
Oxford Shoulder Score. Intressant nog
visar scorerna även likvärdiga resultat
hos de som har re-rupturerat och de
som inte gjort det efter ett år. Jeremy
jämför även axelkirurgin med Moseleys
studie av knän från 2002, där denne
tittade på artrosknän och artroskopisk
kirurgi. Man såg här ingen skillnad mellan artroskopisk spolning och artroskopisk debridering med att bara göra ett
snitt i huden. I en studie av Jonas från
2015 konkluderar denne generellt att
det är troligt att kirurgi till stor del är
placebo, speciellt om smärta är huvudorsaken till den aktuella operationen.
Vid en dekompression av axeln tas en
bit av acromion bort. Jeremy presenterar en teori att det inte är acromion som
komprimerar rotatorkuffen uppifrån
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utan det är den svullna senan som istället trycker upp mot acromion. Han jämför behandlingen av rotatorkuffen med
den av en achillessena, där det är viktigt
att återställa homeostasen i senan snarare än att ta bort en del av calcaneus. Jeremy tror att orsaken till att många ändå
förbättras efter kirurgi i axlarna, är att
man faktiskt minskar på sin aktivitet
efter kirurgin och att man sedan utsätter
sig för en successivt ökad belastning och
förbättrar därmed chansen till läkning.
Hegedus 2008, 2014, 2015 och Lewis
själv, 2015, har i sina publikationer undersökt möjligheten att ställa strukturdiagnos med hjälp av axeltester och har
funnit låg sensitivitet och specificitet för
dessa. Ett exempel är ”Empty can test”
där åtta till nio muskler aktiveras likvärdigt med supraspinatus och där flera
andra passiva strukturer utsätts för både
kompression och tension. Enligt Unruh
(2014) finns inte heller någon korrelation med symptom och graden av ruptur, antalet rupturer, proximal translation av humerus eller kliniska fynd. Av
detta kan man dra slutsatsen att man
varken kan lita på tester eller ultraljuds-/MR undersökningar när det gäller att ställa en specifik strukturdiagnos
vid axelbesvär.
Jeremy presenterar ett behandlingsprogram för besvär med rotatorkuffen, där
han ofta inleder med relativ vila. Tidigt i
behandlingen gör han en genomgång så
att alla muskelkedjor från nedre extremiteter och upp används på ett funktionellt sett. Han utökar sedan träningen
genom att successivt använda sig av ett
allt större omfång i flexion och extension. Ofta tar han hjälp av en boll, initialt
på ett bord, sedan på en skråbräda och
till slut rullar patienten bollen mot en
vägg. Efter det stegras träningen successivt med övningar som ställer allt högre
krav på axelns funktion. Vissa behöver

även kombinationen relativ vila och
lidokain-injektioner, vilket vid behov ges
på hans klinik. De använder sig av Lidokain då det i flera studier visat sig ha
likvärdig effekt som kortisoninjektioner
(Akegun 2004, Alvarez, 2005, Ekeberg
2009) samt inte har den potentiellt
senskadande effekten som kortison har.
(Coombes 2010, Dean 2015). Att Lidokain kan fungera lika bra som kortison
tillskrivs hämningen av fibroblastaktivitet, vilket leder till minskad svullnad av
senan. Ibuprofen i hög dos över tid
fungerar på liknande sett men Jeremy
föredrar Lidokain-injektion då den är
utan risk för gastrointestinala skador.
Han avslutar föreläsningen med att säga
att vi som använder oss av träning som
rehabilitering, kan med gott självförtroende fortsätta med det. Inte som ett
sämre, utan som ett likvärdigt eller bättre alternativ till kirurgi. Han påminner
om att ingen studie hittills har visat på
motsatsen samt att ovissheten är stor
runt vilka patienter som ska väljas ut för
kirurgi och vilka som inte behöver denna behandling för att återfå funktion
De flesta referenser kan hittas i sin
helhet i den läsvärda artikeln:

Rotator Cuff Tendinopathy: Navigating
the Diagnosis – Management Conundrum”. Lewis J, McCreesh K, Roy J-S,
Ginn K. Journal of Orthopaedic &
Sports Therapy. 2015.
Övriga återfinns här:
Carr AJ et al. Clinical effectiveness and
cost-effectiveness of open and arthroscopic rotator cuff repair [the UK Rotator Cuff Surgery (UKUFF) randomised
trial]. Health Technol Assess. 2015
Coombes BK et al. Efficacy and safety of
corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised
controlled trials. The Lanclet, 2010
u
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Jonas WB et al. To what extent are surgery and invasive procedures effective
beyond a placebo response? A systematic review with meta-analysis of randomised, sham controlled trials. BMJ

Open, 2015. Unruh KP et al. The duration of symptoms does not correlate
with rotator cuff tear severity or other
patient-related features: a cross-sectional study of patients with atraumatic,

full-thickness rotator cuff tears. Journal
of Shoulder and Elbow Surgery, 2014.
Referat av: Angelica Gunnarsson,
leg sjukgymnast med examen i MDT

En ny modell för frusen skuldra
Föreläsningens titel: Frozen Shoulder
Contracture Syndrome: Don´t be left
out in the cold. Evidence Based Practice.
Den första att beskriva Frozen shoulder i litteraturen var en fransk läkare
vid namn Duplay år 1882. Hans teori
handlade om att den subacriomiala
bursan hade ”limmats ihop” och orsakade smärta och rörelseförlust. Sedan
dess har flera teorier om tillståndet presenterats bland annat av Baer 1907 –
vars hypotes gällde kalk i senstruktur,
Codman 1934 – med teorin kapselkontraktion, Lippman 1943 – bicepstenosynovit, Neviaser 1945 - adhesiv
capsulit. Gemensamt är att dessa tidiga
teorier är baserade på endast ett fåtal
patienter per författare. Codmans iaktagelser baseras exempelvis på endast
fyra personer och från dessa individer
drogs slutsatsen att de med frozen
shoulder blev återställda inom ett år.
Denna uppgift har sedan dess återrapporterats i publikation efter publikation, utan att det finns något egentligt
underlag för denna uppgift. Den stämmer inte heller med Jeremys egna erfarenheter, där personer med denna
diagnos ofta har besvär i flera år och
där vissa aldrig blir helt återställda.
Hand (2008) visar att så många som
40% fortfarande hade besvär efter 4,4
år. Jeremy föreslår en paraplyterm
”Stiff shoulder”, där orsaken till stelheten med stor sannolikhet kan variera
från individ till individ. En uppdelning
görs ofta mellan primär orsak, utan
känd utlösande faktor samt sekundär
där till exempel trauma, diabetes, thyMANUALEN 2 | 2016

roidea, probiotic acne och kirurgi har
föreslagits vara orsaken till den stela
skuldran. Inte heller här finns det
forskning som backar upp dessa teorier, utan antaganden har baserats på få
individer och är hämtade från dessa
tidiga publikationer. Inte heller uppgifterna om en incidens på 2-5%, att 16%
är bilaterala eller att återfall inte uppstår finns bekräftade i kvalitetsforskning.
Tillståndet är vanligast hos personer i
50-årsåldern och i Japan kallas tillståndet till och med för ”50-year old shoulder”. Även på London Shoulder Clinic
är den vanliga patienten med frozen
shoulder i 50 årsåldern. Om patienten
är i en avvikande ålder ökar misstanken
om att något annat än en frusen skuldra är orsaken till patientens besvär. Exempel på tillstånd som kan likna en
frozen shoulder är: avaskulär nekros
(ex efter kortisonbehandling, alkoholism, trauma), missad luxation och
osteosarkom.
Jeremy Lewis diagnosticerar:

Rörelseinskränkningen är lika stor
både passivt och aktivt + där en normal
röntgen bekräftar att inget annat pågår
som simulerar tillståndet. När tillståndet misstänks, kan det även vara värdefullt att ge en subacromial injektion
med Lidokain. Vissa av patienterna får
då full rörlighet och kan uteslutas från
följande behandlingsplan.
Jeremy Lewis delar in frusen
skuldra i två faser:

Fas 1: Smärta > Stelhet
Fas 2: Stelhet > Smärta

I viss litteratur beskrivs tre faser, men
ingen evidens finns för hur länge varje
fas pågår utan även här är de uppgifterna baserade på de tidiga publikationerna, enligt Jeremy.
Enligt Jones (2013) anger patienter
med tillståndet ofta att de har en hög
smärtnivå samt känner hög grad av
förvirring, då de fått flera olika besked
om vad som pågår. Något Jeremy kan
relatera till då tillståndet är svårt att
diagnostisera, speciellt i fas 1.
På kliniken använder de sig av kortisoninjektion under ultraljudsguidning.
Detta förfarande är baserat på en lågkvalitativ studie av Cho från 2016, det
är dock den enda som finns och fortsatta studier på ämnet behövs. Injektionen sker i bursan samt subacromiellt. Patienten informeras även noga
om riskerna med kortison. Viktigt är
att tidigt inleda träning med kort hävarm i flexion (även här används bollen) efter injektionen, om man inte gör
det ses inte samma goda resultat.
Vid stelhet > smärta använder de sig av
hydrodistensionsinjektioner intrakapsulärt ( = salininjektioner, Deeab, 2010)
Den kliniska erfarenheten av dessa
injektioner är att man på kort sikt
snabbare når smärtlindring samt en
snabbare ökning av rörligheten i den
stela fasen. Men alla svarar inte på behandlingen och kliniskt ses ännu sämre u
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effekt hos patienter med diabetes.
Långtidsresultatet är detsamma som
för dem som inte fått injektioner.
Under föreläsningen sammanfattas
forskningsläget med att det inte finns
några bevis för att kirurgiskt manipulera kapseln, det finns vissa bevis för att
kirurgisk release kan påskynda förbättring samt att de bästa resultaten ses vid
injektionsterapier tillsammans med
sjukgymnastik. Han upprepar dock
ånyo att forskningsläget är svagt och
att fler studier behövs för att bättre för-

stå tillståndet och för att komma fram
till den bästa behandlingen.
En bra sammanfattning i ämnet
går att läsa den fritt nedladdningsbara: “Frozen shoulder contract syndrome – aetiology, diagnosis and treatment” Manual Therapy
(2014), skriven av Jeremy själv.

Referenser:
Cho CH et al. Proper site of corticosteroid injection for the treatment of idiopathic frozen shoulder: Results from a
randomized trial. Join Bone Spine, 2016.

Jones S et al. A qualitative study of
patients’ perceptions and priorities
when living with primary frozen shoulder. BMJ Open, 2013.
D.A. Deeab, M. Walker. Ultrasound
guided glenohumeral joint hydrodistention for (adhesive capsulitis) frozen
shoulder. An educational exhibit from
European Society och Radiology. www.
myESR.org, 2010
Referat av: Angelica Gunnarsson,
leg sjukgymnast med examen i MDT

MDT och extremitetsleder – var står vi idag?
MDT-läraren Tobias Croner höll i en
inspirerande genomgång om MDT och
extremiteter. Det började med en undersökning bland de församlade i lokalen kring hur MDT används vid extremitetsproblem. Där framgick det att en
klar majoritet ännu är osäkra.
Tobias räknade upp en del av det som
har hänt i ämnet på senare år och
nämnde bland annat en RCT från 2014
av Richard Rosedale om MDT och knäleder (se referens) samt fallstudier inkluderande alltifrån käkled till fotled.
Det underströks att derangement kan
anses uppkomma i varje rörlig led, varpå tankarna gick till tänkbara anatomiska förutsättningar. En studie av Mercer
och Bogduk från 2007 (se referens),
visade exempelvis på förekomst av fettvävnad, ledkapselveck och meniskliknande strukturer i extremitetsleder.
Beträffande klassifikationen av mekaniska besvär kan mycket vinnas på att
undersöka om det föreligger ett derangement innan exempelvis kontraktil
dysfunktion anges som klassifikation.
En påminnelse till deltagarna om att
inte ta något för givet.
Vid undersökningen kan vi tänka på
liknande sätt som vi gör gällande columna, med riktningsval, kraftprogression och kraftalternativ. Ett kriterium
för derangement är som bekant att det
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föreligger en obstruktion av rörligheten, något som i extremitetsleder
stundtals är svårt att upptäcka. Viktigt
här är att gå till ytterläge och anlägga
passivt övertryck samt då fråga om
smärta.
För att hålla det enkelt föreslås följande
procedur: Testa utgångsvärde, testa
sedan repeterade rörelser eller kvarhållen position, ta om utgångsvärdet. Utgångsvärde kan exempelvis vara smärta,
rörlighet, respons på isometriskt test eller ortopedtest såsom Hawkins. Den
bästa baslinjen är dock ofta patientens
eget test: ”Visa något som gör ont”.
Målet är att klassificera tillståndet vilket leder till en specifik belastningsstrategi till skillnad från den cocktail av
övningar som annars är vanlig inom
sjukgymnastik. Med andra ord inte helt
olikt hur vi går tillväga vid besvär relaterade till columna.
Referenser:

Mercer SR, Bogduk N. Intra-articular
inclusions of the elbow joint complex.
Clinical anatomy (New York, N.Y.).
2007;20(6):668-76.
McKenzie R, May S. The human extremities: mechanical diagnosis and therapy. vol. 1. Raumati Beach, N.Z: Spinal
Publications New Zealand; 2000.

Tobias Croner

Rosedale R, Rastogi R, May S,
Chesworth BM, Filice F, Willis S,
Howard J, Naudie D, Robbins SM. ;
Efficacy of exercise intervention as determined by the McKenzie system of
Mechanical Diagnosis and Therapy for
knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. J Orth Sports Phys Ther;
In press, 2014.
Referat av: Henrik Magnusson, leg
sjukgymnast med examen i MDT
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Kirurgi i samband med impingement-syndrom
Ortopeden Jón Karlsson, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, gav en översiktlig genomgång av
skuldrans två vanligaste problem,
smärta och luxation/instabilitet. Föreläsningen innehöll en repetition kring
axelns anatomi och dess fyra olika
leder och hur acromion, lig coracoacromiale och humerus tillsammans
avgränsar det subakromiella rummet.
Humeroscapularleden är kroppens
rörligaste led. Axelmuskulaturen är
uppdelad i ytliga muskler och djupa
muskler. De djupa rotatorcuff-musklerna skall stabilisera och koordinera
axeln så att axeln alltid skall ha ett
stabilt rörelsecentrum oavsett armens
vinkel. Om rörelsecentrum inte är
stabilt, till exempel att caput glider
uppåt vid armrörelse och på så vis
minskar det subakromiella rummet ger
detta problem som impingement. Vid

primärt impingement är den operativa
behandlingen artroscopi med bursektomi och borttagande av osteofyter för
att återskapa plats i det subakromiella
rummet. Vid suturer av rotatorcuffen
är det vanligt med re-ruptur, cirka
20-25%. Det är vanligare än man tidigare trott med patologi i subscapularis.
Vi får se bilder på olika operationsmetoder och hur man kan suturera senor
med olika typer av ankare som måste
fästas i benet.
Sekundärt impingement uppstår ofta
på grund av instabilitet där axelleden
förlorar sitt rörelsecentrum. Detta är
vanligast hos yngre. Det är relativt
vanligt med multidirektionell instabilitet med positiva sulcus tecken och
positiv draglåda anteriort och posteriort. Detta är en grupp som sällan skall
opereras. Enligt Jón Karlsson skall inte
operation skyndas på. Han brukar dela

Jón Karlsson

dessa patienter i tre grupper, de som
blir bra med endast träning, de som
behöver träning före och efter operation och de som behöver opereras
direkt. En skada som behöver opereras
akut är Bony Bankart. Axelluxationer
drabbar cirka 2 % av befolkningen. Hos
yngre personer är det vanligt med
recidiv. Målet både med rehabträning
och operation är detsamma, nämligen
att återskapa ett stabilt rörelsecentrum
för axeln.
Referat av: Sofia Fridén,
leg fysioterapeut med examen i MDT

Repetera kurser inom MDT för halva kursavgiften
Känner du dig osäker på hur du diagnosticerar och behandlar extremiteterna enligt MDT? Du vet väl att du kan repetera en
kurs när som helst förutsatt att ursprungskursen genomgåtts i Sverige. Du betalar halva kursavgiften. Du kan välja att
enbart delta de två dagar per kurs som innefattar extremiteterna. C-kursen inkluderar två dagar diagnos och behandling av
nedre extremitet och D-kursen övre extremitet. Kursmaterial ingår inte när du repeterar på detta sätt.
Fysioterapeuterna Maria André, Närhälsan Eriksberg Rehabmottagning i Göteborg och Louise Fredén, Winback i Stockholm har precis har gått MDT D- kurs (problemlösning nacke-bröstryg och introduktion övre extremitet).

Vad var nytt i kursen?
– Att våga undersöka och behandla strukturerat med upprepade rörelser till ytterläge med extremitetsleder, det har vi inte gjort förut. Det var mycket funktionellt tänk
snarare än inriktat på strukturdiagnostik. Klassifikation av axelbesvär i subgrupper med
olika behandling. Att använda progression av kraft med hjälp av trafikljusguiden vid
extremitetsbesvär för att individanpassa och skräddarsy optimal belastning var nytt.
  – Det är kul att det är under utveckling och ett nytt tankesätt vid extremitetsbesvär
som vi inte har fått lära oss tidigare. Det blir intressant att följa forskningen som nu
börjar komma på MDT och extremitetsbesvär.
– Det var intressant att höra och också få se undersökning och behandling på
riktiga patienter under kursen som uppvisade de olika rörelsemönster i axlarna som
gicks igenom på teoridelen. Det var bra med funktionella och enkla utvärderingstest
såsom patientens test.
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MDT som verktyg för minskade sjukskrivningar
Daniel Lindberg träffar många axelpatienter med belastningsskador i sin
roll som sjukgymnast och ergonom på
Feelgood företagshälsa i Borås, Göteborg och på Feelgoods Volvoenhet.
– Idag använder jag i stort sett bara
MDT:s extremitetstekniker i undersökning och behandling av axelpatienter
och ser goda resultat, berättar Daniel.
Daniel Lindberg är inne på sitt nionde
år som sjukgymnast. De första åren
jobbade han med strokepatienter på en
rehabklinik och drev samtidigt en egen
verksamhet mot privata sjukförsäkringspatienter. Sedan fem år tillbaka
jobbar han inom företagshälsovården på
Feelgood i Borås och Göteborg. På
Göteborgsenheten har han tillsammans
med en kollega startat Sveriges första
certifierade MDT-klinik. Två dagar i
veckan är han placerad på Volvo i Torslanda där han möter många patienter
med axelbesvär, 60 procent handlar om
derangement (nacke/axel) och 20
procent om dysfunktioner. Inom de
resterande 20 procenten återfinns andra
diagnoser.
– De patienter jag träffar inom företagshälsovården har i regel stora belastningsskador och inom tillverkningsindustrin är det mycket ensidig belastning. Där har MDT varit en effektiv
och träffsäker undersöknings-och
behandlingsmetod, berättar han.
Daniel använder framförallt MDT som
undersökningsmetod, då han ser att den
kan appliceras på det flesta besvär.
Resultatet som framkommer av undersökningen får sedan styra val av behandling, menar han. När det gäller axelpatienter arbetar han de senaste tre åren
uteslutande med extremitetstekniker,
då han tydligt ser de positiva effekterna
för patienten. En patient som gjort
starkt intryck var en man i 60-årsåldern
som sökte för långvarig axelsmärta.
– Patienten sökte egentligen för
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problem med ryggen, eftersom någon
för länge sen förklarat att hans axelvärk
var kronisk. Han hade inte kunnat
abducera någon av armarna över axelhöjd på 14 år. Efter en undersökning
började jag med att testa extensioner på
hans axel och på mindre än 10 minuter
så hade han nästan full rörlighet i bägge
axlar. Jag hade svårt att hålla masken då
jag retestade våra utgångsvärden.
Samma man träffade jag för ungefär ett
halvår sedan och han hade fortfarande
kvar sin rörlighet i axeln men han fick
göra ”sin” övning då och då för att hålla
den i schack
För Daniel har möjligheten att få
utvecklas och arbeta inom MDT varit
avgörande för att stanna inom yrket.
Han fastnade för tänket och undersökningsmetoden direkt. Tillsammans med
en kollega för han statistik över alla
behandlingsresultat för att på sikt
kunna visa på minskade sjukskrivningstal genom att använda MDT som
diagnostik och behandlingsmetod inom
företagshälsovården. Vikten av att ha en
kollega att diskutera med är något
Daniel lyfter fram som mycket positivt,
då det bidrar till ett teamarbete kring
patienterna och leder till mer träffsäkra

Namn: Daniel Lindberg
Arbetar: Som sjukgymnast och
ergonom på Feelgood företagshälsa i Borås, Göteborg och på
Feelgoods Volvoenhet.
År i yrket: 9
Utbildningar efter
grundutbildningen:
• MDT A-D-nivå
• Redcord
• Mulligan
• Snap
Tankar om framtiden:
Vill fortsätta använda MDT och
utvecklas inom metoden. Nästa
steg är examen. Vill inspirera
andra sjukgymnaster att börja
använda MDT där det är relevant.

diagnoser. Av de patienter Daniel träffar
kan majoriteten egenbehandla sina axelbesvär med MDT menar han.
– Det är det som är så bra med MDT,
att det till så stor del handlar om att
utbilda patienten, hjälpa dem att förstå
varför de har ont och hur de själva kan
hantera sina besvär. Vi kan avdramatisera besvären och göra dem hanterbara,
bara genom att ge en enkel förklaringsmodell som skapar en trygghet för
patienten.
MANUALEN 2 | 2016

KURSKALENDARIE
EVENEMANG/KONGRESSER

Datum

Ort

”Introduction to fascial manipulation” med Tiina Lahtinen-Suopanki

13 & 14 augusti 2016

Stockholm

Kurs och workshop i rörelsekontroll Länd-Höft enligt Sahrmann´s MSI

26-27 november 2016

Göteborg

”Shoulder rehabilitation” med Ann Cools

27-28 januari 2017

Haninge

Information och anmälan se www.OMTsweden.se
OMT-UTBILDNING

Datum

Ort

OMT 1 Nedre (E2, R1/R2)

2-4 nov, 17-18 nov, 1-2 dec 2016

Västerås

OMT 1 Övre (E1, R1/R2)

31 aug-2 sept. 15-16 sept, 6-7 okt 2016

Västerås

OMT 1 Övre (E1, R1/R2)

2-4 sept, 15-16 okt, 19-20 nov 2016

Umeå

OMT 1 Övre (E1, R1/R2)

28-30 sep, 27-28 okt, 24-25 sep 2016

Lund

OMT 1 Övre & Nedre

17-18 sep, 24-25 sep, 15-16 okt, 22-23 okt,

Haninge

(E1/E2, R1/R2)

19-20 nov,3-4 dec, 10-11 dec

(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
Mulligan Concept Assessment and Functional
Treatment of the SIJ and Pubis Symphisis

15-16 september 2016

Haninge

A

.

kurs är att vä
å
g
xa
tt

Klinisk resonemang
Praktiskt inriktad kurs om smärta,
funktion och motorisk kontroll länd-bäcken-höft
Praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och
motorisk kontroll nacke-skuldra

10-11 september 2016

Umeå

22-23 oktober 2016

Umeå

Ultraljudskurser | Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 5-6 september 2016
Hands-on C repetition och examen
7-8 september 2016
Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter
13-okt
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter
24-25 november
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 8-9 december

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)
Steg 4 Reptition och Examination
31 maj - 1 jun 2016
Steg 1 Introduktionskurs
30-31 augusti 2016
Steg 2 Fördjupning nedre extremitet
1-2 september 2016
Steg 3 Fördjupning övre extremitet
29-30 november 2016
Steg 1 Introduktionskurs
31 januari - 1 februari 2017
Steg 2 Fördjupning nedre extremitet
2-3 februari 2017
Steg 4 Reptition/examination
April/maj 2017

Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas
Få nytändning

ekurs i
Senskad
/10
den 10 an!
g
r
o
b
e
sid
Göt
på hem
Läs mer

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

Kursprogram 2016
A-kurs, Lumbalryggen
Sthlm
Gbg
Sthlm

13-16 september
14-17 september
26-29 oktober

B-kurs, Cervikal- och
Thorakalryggen
Gbg
21-24 september
Sthlm
23-26 november
Ystad
7-10 december

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

lösning cervical- och
thoracalrygg + övre extremitet
Gbg
30/11-3/12

Examen
Gbg
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mckenzie.se/vardgivare
19 november
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Ny dimension

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

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

