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När detta skrivs sitter jag på tåget hem 
från förbundets kongress 2016 som 
anordnades på Quality Hotel Solna. 
En ny förbundsstyrelse har valts och 
förbundsordförande Stefan Jutterdal 
får till min glädje förnyat förtroende i 
ytterligare fyra år. 

Förbundet har i uppdrag att komman-
de mandatperiod se över förbundets 
organisation. Det innefattar även sek-
tionernas indelning. Detta för att bidra 
till en hållbar kvalitetsutveckling av 
dagens och framtidens kompetenskrä-
vande hälso- och sjukvård.

Inför kongressen lämnades det in en 
motion där man föreslog att under den 
kommande mandatperioden bilda en 
gemensam sektion för de sektioner och 
intresseområden som arbetar inom 
området muskuloskeletal hälsa och att 
vinsten av detta mot samhället är större 
än olika metoders särintressen.

Det innefattar såklart OMT sektionen. 
Tittar man internationellt så är detta 
inget nytt. Redan 1973 så träffades 
grundare och förespråkare för olika 
metoder och koncept inom det mus-
kuloskeletala området för att diskute-
ra huruvida man kunde sammanföra 
dessa olika metoder/koncept i ett  
gemensamt internationellt område  
för muskuloskeletala besvär med en 
gemensam utbildningsstandard och 
examen för medlemsländerna. 

Redan året efter, 1974, så bildades det 
internationella förbundet för manuella 
fysioterapeuter – IFOMPT - som för-
sta subgrupp inom världsförbundet 
för fysioterapeuter(WCPT). 

Man har sedan dess, i över 40 år, kon-
tinuerligt arbetat för att, utifrån ny 
evidens, utveckla kvaliteten inom för-
bundet med att ständigt uppdatera 
gemensamma lärandemål. Detta inom 
områden som innefattar såväl beteen-
demedicin, funktionsträning, smärta-
nalys, smärtlindrande metoder och 
rörelseökande metoder - oavsett kon-
cept för de olika medlemsländerna.

Sverige har varit en del av detta inter-
nationella samarbete sedan starten. Ett 
otroligt arbete har utförts av våra 
svenska representanter under dessa år 
för att säkerställa att vår utbildning 
uppfyller IFOMPT:s lärandemål och 
därmed har en jämförbar utbildning 
med andra medlemsländer såsom Aus-
tralien, Nya Zeeland, USA, Storbritan-
nien, Norge, Danmark etc etc. 

OMT-sektionen är således ingen me-
tod, vi är en del av ett världsomspän-
nande specialistområde för neu-
ro-muskulo-skeletala besvär reglerat av 
en subgrupp till WCPT. Där alla är väl-
komna.

Detta är ett fint internationellt samar-
bete som både vi som medlemmar i  

IFOMPT och förbundet som medlem 
i WCPT kan vara mycket stolta över  
att vara en del av.

Till sist, glöm inte att anmäla er till 
årskongressen som vi arrangerar till-
sammans med sektionen för fysisk 
aktivitet och idrottsmedicin på  
Courtyard by Marriott i Stockholm 
24-25 mars 2017. Anmälan öppnade 
15 november och redan efter första 
timmen var precongress kurserna med 
Enda King fullbokade. Under första 
veckan anmälde sig strax över 100 
personer. Så skynda att anmäl dig!

God jul o gott nytt år 
/Kalle 

OMT sektionen

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

God Jul och Gott Nytt År!
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It is well known that 
during different phas-
es of muscle action 
(concentric, isometric 
and eccentric) the 
force output differ. It 
is a common sensa-
tion to feel stronger 

lowering than lifting a given amount of 
weight in a controlled manner. The con-
centric muscle action is considered to 
be the weakest and the eccentric the 
strongest of phases in muscle action. 
Factors that affect force output are se-
veral, such as energy (metabolic, elastic 
recoil), neural fatigue and others. Rarely 
emphasized in the debate, regardless of 
contraction phase, is how friction as a 
result of movement affects muscular 
strength which in itself is very interes-
ting. Intramuscularly, where movement 
most certainly occurs, the muscle action 
in its fibers creates movement and the-
refore friction. If there is movement, 
there is friction and the contraction 
phases will differ, as mentioned, and to 
a great extent. There is an established 
opinion considering that the phases do 
not to differ largely in output force (1). 
In fact, researchers have met the conclu-
sion that isometric and eccentric phases 
are more equal or, differ very little. This, 
however, isn’t an uncontroversial claim. 
On the contrary, much seems to indica-
te that the phases indeed differ largely.

The basic mechanics of eccentric con-
tractions are still a source of debate. The 
cross-bridge theory (2, 3, 4) that descri-
bes concentric contractions is not as 
successful in describing eccentric con-
tractions. This theory, which holds the 
two-filament sarcomere model (ac-
tin-myosin), is perhaps the most widely 
known model for the explanation of 
contractions. Other models have been 
suggested (5) mainly focused on the 
three-filament sarcomere model (actin, 

myosin and titin). This model suggest 
that force from stiffening of the protein 
titin increase when actin-myosin forces 
decrease (as in the eccentric phase of 
muscle action). However, the con-
centric phase of muscular contraction 
must inevitably overcome the friction 
that is being produced by the moving 
actin-myosin filaments when stiffening 
of titin is not a significant issue.

Intramuscular anatomical structures 
such as muscle fibers, blood vessels and 
nerves, usually works well together, but 
one has to understand the lack of empty 
space between each of them. The 
structures are of course separated from 
each other, but still packed together as a 
closed system. Therefore, friction is 
without a doubt present in the structu-
re itself when movement is induced, 
even if the surfaces are smooth or lubri-
cated.

According the laws of physics the force 
it takes to lift a weight at a constant 
speed is the same, no matter in which 
phase of contraction. That is, if you lift 
a barbell that holds a total weight of 50 
lbs, it will take exactly 50 lbs (≈222,5 
N) of muscular force to lift, hold and 
lower at a constant speed. Even though 
it would be impossible for a human 
being to accomplish that, it’s still inte-
resting to ponder as a mechanical phe-
nomenon in muscular force output. 

Since the force output clearly differs a 
great deal between its phases, there 
must be something hindering the force 
output. Fatigue is, as mentioned, one 
aspect, but shouldn’t be the only signifi-
cant one to consider.

"An object at rest remains at rest if there is 
zero resultant force acting on it. If the re-
sultant force acting on a moving object is 
zero, the object continues its motion with 
constant velocity." - Isaac Newton

An example on how friction is working 
against force output during the con-
centric contraction of a muscle can be 
described using a simple model. Imagi-
ne a string that is attached to a weight at 
one end placed hanging from the edge 
of a table. The string is in contact with 
the edge of the table. If a force that was 
greater than the weight was acting in a 
positive direction (equivalent to con-
centric contraction), the part of the 
string in contact with the table would 
create friction (figure 1, left picture). In 
this situation, friction would work aga-
inst the force output lifting the weight. 
The opposite would occur (figure 1, 
right picture) if the forces in each end 
of the string were to be switched. Now, 
friction would work in favor of force 
output since it is lowered in a negative 
direction (equivalent to eccentric con-
traction).

Muscle friction – important factor or  
negligible fiction?
Henrik Crantz, Registered Physical Therapist (RPT), BSc PT, MSc PT,  
Certified Specialist Orthopaedic Manipulative Physical Therapy

Figure 1. How friction affects movement. Blue arrow shows normal force.
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Tiina Lahtinen-Suopanki, Finnish Physi-
otherapist, along with scientists in Italy 
studied the importance of fascia tissue 
(figure 2) and its relation to different 
pain conditions (6, 7). They could con-
firm that the fascia is deeply innervated 
and therefore a possible source of pain 
and discomfort. The fascia tissue is in 
fact divided into layers all the way down 
to the muscle, that each works indepen-
dently from one another and thus cau-
ses inertia.

Even though the amount of friction in 
these layers’ surely increases or decrea-
ses depending on the situation, it 
should generally be quite noticeable in 
any circumstance. The fascia clearly 
holds elastic energy but isn’t as elastic 
as you could imagine. It is a force trans-
mitter where roughly 30-40% of the 
force produced by the muscle is trans-
mitted to the fascia and not to the ten-
don of the muscle (8, 9). That makes 
the muscle dependent on the fascia for 
growing in strength, especially in the 

eccentric part of movement. If a limb, 
or any part of the body that can move, 
is immobilized, the fascia will stiffer, 
which will result in an increase of fric-
tion while lowering a weight.

In earlier writings (10) it is mentioned 
that friction increases as muscle action 
continues. This is due to several pheno-
mena linked to physical activity, one 
being an increase in fluids between the 
fascia layers. Blood flow will also in-

crease within the muscle, crea-
ting tension within the muscle 
belly and when the blood flow 
increases the muscle belly holds 
some of the fluids momentarily. 
This "acute hypertrophy" makes 
the eccentric phase of muscle 
action decrease at a slower rate 
when compared to the con-
centric. When concentric phase 
-force output is zero, the weight 

can still be lowered in the eccentric 
phase at a controlled manner.

All that has been described above cau-
ses friction – and a lot of it. For sure, 
the contraction phases differs a great 
deal in force output as well. Friction is 
of course one of many factors that can 
and should be discussed, but ignoring 
it altogether is in my view unwise since 
it undermines our understanding and 
measurement of true strength. It must 
be stated that movement, of any kind, 
is very hard to measure and this is equ-
ally true when it comes to muscular 

strength. Many things in our world 
follows "the path of least resistance", 
and the same goes for the musculoske-
letal system. In the world of weight 
training, however, "the path of most 
resistance" is generally favorable and 
can be achieved in numerous ways.

So, what about this obsession with fric-
tion? How can this way of thinking be 
used clinically? As I’ve pointed out 
earlier, friction is not the only factor to 
take into consideration, even though it 
certainly will make itself reminded in 
an exercise machine. But, as an ex-
ample in weight training, one can focus 
on the eccentric phase when it is no 
longer possible to lift the weight. Or, by 
focusing primarily on the eccentric 
phase in all of your lifting even from 
the beginning of an exercise or set. By 
changing the direction of force in 
consideration to a muscle's strength 
curve is another example how one can 
manipulate factors that relate to quali-
tative resistance, which is the inward 
sense in all the examples. These are 
easy steps to assure that qualitative 
resistance from training is being used 
by making each repetition harder with 
emphasis on the eccentric part of mo-
vement.

 
Henrik Crantz, Leg. Sjukgymnast, MSc, 
OMT III, Specialist OMT 
Fysiospecialisten.nu

Figure 2. Fascia tissue.
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OM IFOMPTS ORGANISATION  
IFOMPT är en organisation under 
världsorganisationen för Fysioterapeu-
ter WCPT. Ingen person är medlem i 
IFOMPT utan medlemmar är organisa-
tioner (Så kallade ”MO” -Member orga-
nizations) som är anslutna till sitt lands 
fysioterapiorganisation vilket också 
innebär att bara en organisation per land 
kan bli medlem. IFOMPT har också 
Registred interest groups så kallade 
”RIG” som är länder som ännu inte är 
fullvärdiga medlemmar men jobbar mot 
att bli anslutna. Ansluten blir man om 
man kan visa att bortsett från att tillhöra 
en fysioterapiorganisation inom WCPT, 
så har man i sin organisation en vidarut-
bildning som lägst uppfyller IFOMPTs 
standards för utbildning de så kallade 
standard documents. Utbildningarna 
kan vara på universitet eller fristående 
kurser. 

Det är ”standard comittee” som gran-
skar ansökande länders utbildningspro-
gram och som granskar det kvalitetsar-
bete, ”international monitoring” som 
varje medlems land är tvungen att kon-
tinuerligt visa att man gör. Varje med-
lems land skall med vissa intervaller 
inkomma till Standard Comittee med 
sin kvalitets säkrings rapport för god-

kännande samt även bifoga den revision 
av utbildningen som kontinuerligt görs 
av en oberoende kontrollant ”external 
assessor”. Allt detta är förutsättningen 
för att behålla sitt medlemskap. I Sveri-
ge har vi den svenska steg 2-3 utbild-
ningen, där examen i steg 3 skall mot-
svara IFOMPT lärandemål. Utbildning-
en bedrivs både inom universitet/ hög-
skola och som privata utbildningar (som 
OMT sektionens egna utbildningspro-
gram). Alla godkända utbildningar skall 

omfattas av kvalitetsarbetet.

Arbetet inom IFOMPT leds av Excecu-
tive comittee och varje land utser sin 
MO representant. Nedan ses en  
schematisk skiss över IFOMPTs orga- 
nisation och förhållande till WCPT. Var 
fjärde år håller IFOMPT världskongress, 
senast  sommaren 2016 i Glasgow. Mer 
information om IFOMPT och dess  
organisation får du på www.ifompt.org.

I ett högt tempo avhandlades många 
frågor vid senaste världskongressen. En 
ny styrelse (excecutive commitee) val-
des för de nästkommande fyra åren. 
Arbetet med att fortsätta utveckla fysio-
terapin inom muskuloskeletal hälsa och 
utvecklingen av fortbildning till gagn för 
patienterna är en stor utmaning. Den 
nya styrelsen skall jobba dels med att 
promota fysioterapin över världen och 
ena de olika medlemsorganisationerna 
med delvis olika behov beroende på 

olika förutsättningar för oss fysiotera-
peuter internationellt. Diskussion för-
des om behov av tydligare fördelning av 
arbetet i olika utskott för att effektivise-
ra arbete med hemsida, finansiering, 
vetenskapliga frågor, utbildningsfrågor 
medmera. 

Under Glasgow mötet valdes även en ny 
Logotype som nu syns på OMT Sektio-
nens hemsida samt på hemsidan ifompt.
org.  OMT benämns numer OMPT 

(Ortopedic Manual Physio Therapy) 
internationellt, och diskussion fördes  
på mötet om  namnbyte på IFOMPT i 
linje med att flera medlemsländer bytt 
namn på specialistområdet för att för-
tydliga att OMPT är muskuloskeletal  
fysioterapi. 

Standard Comittee nyvaldes för det 
nästkommande 4 åren, att leda arbetet 
med internationell kvalitetssäkring samt 
granskning av de olika ländernas utbild-

IFOMPTs vision 
"WORLDWIDE PROMOTION OF EXCELLENCE AND UNITY IN CLINICAL AND  
ACADEMIC STANDARDS FOR MANUAL/MUSCULOSKELETAL PHYSIOTHERAPISTS." 

Rapport från IFOMPTs möten i Glasgow 2016 

Bilden visar IFOMPT organisation.
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IFOMPTs nya Excecutive commitee:  
Ken Olson (President), Laura Finucane  
(Vice President), Steve White, Renee de 
Ruijter och Annelies Pool 

Nya Standard Comittee:  Alison Rushdon, (ordförande) Lenerdene Levesque, Lorrie 
Maffey, Ronel Jordaan, John Langendoen, Leanne Bissett och Per Kjaer

ningsprogram. De reviderar samtidigt 
arbetet med de olika underlagen till 
”standard document” och de lärandemål 
som ligger bakom bland annat vår svens-
ka OMT utbildning steg 2-3 och där-
med också lärandemålen för att bli 
OMT specialist. En ny reviderad ”Stan-
dard Document” antogs på IFOMPTs 
världskongress och den svenska utbild-
ningen skall nu adaptera sig till den. 

I samband med kongressen träffade ock-
så svenska representanterna Ragnar Fa-
leij och Ingela Lundholm  ”Standards 
comittee” för att diskutera Sveriges kva-
litets rapport till IFOMPT och hur arbe-
tet framöver kommer bedrivas.  OMT 
sektionens tredje ”Internationella moni-

toring” är nu genomförd och godkänd 
av Standard Commitee. Nästa rapport 
skall vara klar till 2020 och arbetet med 
det systematiska kvalitets uppföljningar-
na är i full gång. Vid dessa internationel-
la IFOMPT kongresser skapas många 
tillfällen till möten och det ges stor möj-
lighet att dra lärdom av erfarenheter 
från andra länder för att förbättra både 
kvalitén på utbildningsprogrammen 
såväl som organisationen av hur kvalitén 
mäts och följs upp. Under Glasgow 
konferensen initierades diskussioner 
bland annat hur Danmark och Sverige 
skall kunna samverka kring att revidera 
varandras utbildningsprogram.

Det hölls även en lärardag i samband 

med Glasgow konferensen. Där avhand-
lades både pedagogiska aspekter på att 
lära ut manuella färdigheter men även 
ämnen som att minimera risker för be-
svär då fysioterapeuter under lång tid 
utsätter sig för att öva på varandra. Hur 
kan vi som lärare hantera och minimera 
de eventuella risker som finns. Vidare 
lades stor tonvikt vid att diskutera lä-
randemålen med vetenskapliga arbeten 
och vilken kvalitén på dessa arbeten 
skall ha för framför allt utbildningspro-
gram utanför universitet/ högskolor.

Ingela Lundholm Tengvall 
IFOMPT representant 
AU för lärarråd 
ingela@omtsweden.se

FÖLJ OMT SEKTIONENS ARBETE PÅ INSTAGRAM UNDER 
#OMTSWEDEN
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Ute har det blivit 
mörkt på både 
morgon och 
kväll. Vi i sektio-
nen jobbar för 
fullt för att pla-
nera årets kon-
gress och årsmö-

te tillsammans med sektionen för OMT. 
Vi känner oss mycket nöjda med vårt 
program som kommer att presenteras 
inom kort. Vi har i år nöjet att presente-
ra tre internationella föreläsare; Clare 
Ardern, Enda King och Paul Hodges. 

Vårt tema är i år – ROAD TO RECO-
VERY – vilket så klart syftar på rehabili-
tering och även återgång i aktivitet efter 
skada. Vi kommer att belysa både test, 
rehab, psykiska och fysiska faktorer som 
har betydelse för – vägen tillbaka till 
aktivitet. Vi kommer som vanligt att ha 
en posterutställning där det finns möj-
lighet att ställa ut poster med magister 
eller mastersarbete.

Förra året skickade vi ut en enkät till 
våra medlemmar därför att vi var nyfik-
na på vad ni medlemmar önskar av oss. 
Vi var också nyfikna på hur pass välkänt 
begreppet CSPT är och i tillägg hur ni 
vill ha information från sektionen. Vi är 
en stor sektion och vi är angelägna om 
att arbeta på ett bra sätt för våra med-
lemmar. Vi vill också vara nytänkande 
och nå ut till så många som möjligt.

Ett mail skickades ut via fysioterapeu-
ternas maillista för sektionen och vi fick 
182 svar. Man kan tycka att svarsfrek-
vensen är låg men tyvärr är det lite så 

här med enkäter som mailas ut.

Vi var nyfikna på hur många som är 
medlemmar i vår sektion som har FYIM 
som huvudsektion. Det visade sig att de 
flesta (83%) som svarade på enkäten 
hade FYIM som sin huvudsektion.  Vi 
undrade också hur många som känner 
till CSPT, eftersom det är en av sektio-
nens utbildningsspår.  Det var 79% som 
svarade att de visste vad CSPT är vilket 
vi tycker är glädjande. 

Vidare var vi intresserade av om våra 
medlemmar deltar i vår årliga kongress 
och i våra kurser.  Det är 47 % som har 
deltagit i våra kongresser och 43 % som 
har deltagit i någon av våra kurser.

Åttio procent ansåg att de helst vill ha 
information om sektionens arbete via 
medlemsbrev medan cirka 25 % ville ha 
via vår Facebook sida och cirka 40 % vil-
le läsa om vår sektion på vår hemsida. 
Vi försöker att gå ut med information i 
form av medlemsbrev fyra gånger per år. 
På Facebook sidan lägger vi fortlöpande 
ut intressant som publiceras och syns i 
media som gäller fysisk aktivitet och 
idrottsmedicin. Vi länkar alltid vår in-
formation från Facebook sida och med-
lemsbrev till vår hemsida. På hemsidan 
kan man alltid läsa både om de senaste 
kurserna och om det är något nytt på 
gång. 

Vi hade även en del öppna frågor i vår 
enkät. Jag beskriver under varje fråga 
hur vi arbetar specifikt i sektionen.

Vad tycker du att sektionen ska arbeta 
med? Bland förslagen: Specialistexamen, 

mer kliniskt arbete krävs innan specia-
listexamen, utbildning, nya kurser, fort-
satt skapa ett bra årsmöte/konferens en 
gång årligen.

KURSER: Vi jobbar hela tiden för att 
tänka nytt kring kurser. Vi har som mål 
att ge två CSTP kurser per termin och vi 
vill också ge dessa kurser på olika plat-
ser i Sverige. Vi har precis haft kurs 
både i Luleå och i Karlstad vilket går att 
läsa om i detta nummer av Manualen. 
Vi har ständiga samtal med SFAIM om 
att arrangera kurser tillsammans. Vi gav 
en kurs med Enda King på Bosön i april 
2016 och hoppas kunna erbjuda en så-
dan kurs till våren 2017. Vi diskuterar 
att ha även utbildningsdagar i form av 
endags eller en kvällsföreläsning, even-
tuellt tillsammans med sektionen för 
OMT och återkommer om det.

SPECIALIST I FYSISK AKTIVITET 
OCH IDROTTSMEDICIN: Vi har i 
dagarna nominerat representant från vår 
sektion till specialistrådet för att aktivt 
kunna vara med i processen kring speci-
alistansökningarna. Vi jobbar vidare 
med att färdigställa ett flödesschema 
över våra utbildningsspår för att se hur 
de hänger ihop (CSPT och specialist). 
För första gången i vår kommer vi att 
bjuda in våra CSPT och specialister till 
en kvällsföreläsning. Tanken är att detta 
ska återkomma en gång per år. Mer info 
kommer.

KONGRESS OCH ÅRSMÖTE. Vi har 
sedan sex år haft kongress tillsammans 
med OMT sektionen vilket har fallit väl 
ut. Vi har höjt den vetenskapliga kvali-

Ordföranden har ordet – Sektionen för fysisk 
aktivitet och idrottsmedicin

Har du deltagit på någon av 
kongresserna som sektionen  

anordnat?

Har du deltagit på någon av 
kurserna som sektionen  

anordnat?

Är FYIM din
huvudsektion?

Vet du vad CSPT är?

 ¢ Ja    ¢ Ja
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tén och vi har även haft som ansats att 
ha ett tema varje år för att kongressen 
ska bli lite av en kurs. Vi är ett gäng från 
sektionerna som har olika ansvar kring 
kongressens alla delar. Vi börjar bli väl-
digt trimmade och det är en kul tid inn-
an och under kongressen om väl arbet-
sam. Vi hoppas att kunna fortsätta att 
erbjuda den årliga kongressen och vi 
funderar vidare kring nya idéer om hur 
vi kan lägga upp kongressen. Samarbete 
över fler sektioner är en del.

Vilken typ av kurs är du intresserad av? 
Flera medlemmar svarade: Rehab vid 
återgång till idrott, Motiverande samtal 
för fysisk aktivitet, Styrketräning hos 
unga/äldre, Saarman J. Vi är glada att 
ha haft Shirley hos oss två gånger och 
vem vet kanske kan det bli en tredje 

gång. Årets tema är just rehab och åter-
gång i aktivitet. Styrketräning hos unga 
och äldre diskuteras. Vi hoppas kunna 
göra en utbildningskväll med motive-
rande samtal för återgång i idrott.

Vilket tema skulle du vilja ha på en 
kongress? Här kom svaren: Idrottstrau-
matologi, Fysisk aktivitet som preven-
tion och behandling av sjukdom, Return 
to play. 

Vi för sedan minst ett år samtal med 
SFAIM om att arrangera en kurs i 
idrottstraumatologi. Vi hoppas att kun-
na återkomma om detta. 

Vi har sedan några månader tillbaka 
skaffat en egen mailbox. Maila oss frå-
gor så lovar vi att försöka svara så fort vi 
bara kan. Ibland tar det lite tid för vi är 

inte inne i boxen varje dag.  
Vill du vara med och lyssna på vårt  
arbete med sektionen och även ge dina 
synpunkter så rekommenderar vi att du 
kommer till årsmötet den 24 mars 2017 
på Courtyard Marriott Kungsholmen. 
Kallelse till årsmötet kommer att skickas 
ut cirka en månad innan årsmötet.

Har du någon speciell synpunkt eller 
annat du vill framföra till styrelsen vid 
årsmötet så skicka in en motion. Motio-
nen ska skickas vår funktionsbrevlåda 
idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se. 
Döp ditt mail till motion och be även 
att få ett svar att vi mottagit ditt mail.

Jag är glad att tillsammans med den  
fantastiska styrelsen arbeta för er  
medlemmar!

Nyligen publicerades en artikel som 
beskrev ett nytt kliniskt styrketest ut-
vecklat för att mäta utåtrotationsstyrka i 
höften – Augustssons styrketest (1). 
Med hjälp av detta test kan styrkan i 
höger och vänster höft jämföras vilket 
gör att eventuella sidoskillnader kan 
upptäckas. I korthet går testet ut på att 
testpersonen/patienten, ligger på sidan, 
utåtroterar i höften och på så vis pressar 
isär ett spännband där dels ett måttband 
och dels ett gummiband är fäst (Figur 
1). Testpersonens kraftutvecklingsför-
måga mäts genom att utsträckningen av 
gummibandet noteras i millimeter med 
hjälp av måttbandet. Ett gummiband ger 
ett linjärt motstånd vid utsträckning, 
det vill säga kraften är proportionell 
mot förlängningen. Detta gör det möj-
ligt att beräkna att en viss utsträckning 
av ett gummiband, mätt i millimeter, 
motsvarar en viss kraftutveckling, ut-
tryckt i kilo. Testet ger information om 
en persons utåtrotationsstyrka i höften 
vilket kan vara av stort intresse till ex-
empel som en del av en kravprofilsbe-
dömning eller skadeförebyggande scre-
ening inom olika idrotter, men också 
som ett test vid rehabilitering av olika 
höft- och knäskador.

Figur 1. Augustssons styrketest. Testet 
utförs liggandes på sidan, med benen 
ihop, med cirka 60º flexion i höfterna 
och 90º flexion i knäna. Ett instrumen-
tet bestående av en elastisk del (gummi-
band), en oelastisk del (spännband) och 
ett måttband fästs kring knäna. Försök-
spersonen/idrottaren/patienten utför 
en maximal koncentrisk utåtrotation i 
höften varvid gummibandet töjs ut. 
Graden av utsträckning av gummiban-
det noteras med hjälp av måttbandet. 

Utsträckningen av gummibandet i milli-
meter konverteras därefter till kraftut-
veckling i kilo. Referens: Augustsson J. 
A new clinical muscle function test for 
assessment of hip external rotation st-
rength: Augustsson strength test. Int J 
Sports Phys Ther. 2016 Aug;11(4):520-6.

Länk till ”free full text”-artikel: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4970842/ 

Nytt kliniskt test för att mäta styrka i höften – 
Augustssons styrketest
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Sektionen för Fysisk aktivitet och 
Idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna 
certifierar kollegor inom teoretisk och 
praktisk idrottsmedicin genom CSPT- 
kurser. Fysioterapeuter kan söka den  
kliniska certifieringen, CSPT, efter minst 
tre års arbete med idrottsmedicinskt 
uppdrag på fältet eller genom sitt dagli-
ga arbete. I tillägg till tre års arbete inom 
idrottsmedicin ska den sökande genom-
gå kurser i ämnet under denna tid. 

Sedan förra året har Sektionen FYIM 
förändrat kraven för att söka CSPT. För 
att söka certifieringskurs A så behöver 
du ha lägst 7.5 högskolepoäng idrotts-
medicin alternativt steg 1 från SFAIM. 
De tidigare kurserna 2A och 2B ändra-
des till att bli Certifieringskurs A och B. 
Under dessa kurser får deltagarna aktivt 
visa sin teoretiska och praktiska kunskap 
i de ämnen och färdigheter som en 
CSPT behöver behärska ute på fältet. 
Kurserna bygger på gemensamma dis-
kussioner och analyser av olika moment. 
Deltagarnas kunskap kontrolleras for-
mativt under kursernas gång. Under 
olika moment får deltagarna demonstrera  
sin kunskap och diskussioner kring de 

olika ämnena ligger som grund för en 
att bli godkänd. Det ingår ett antal rent 
praktiska moment där deltagarna får 
demonstrera handlag och färdigheter. 
För att bli godkänd behöver deltagarna 
bl.a. demonstrera att man kan tejpa en 
fot, linda ett tryckförband eller utföra 
en funktionell test för ligamentskadad fot. 

I april 2016 genomfördes i Luleå den 
första ”nya” certifieringskursen. Tolv 
idrottsmedicinare deltog i kursen och 
utmaningen för dessa var att efter dis-
kussioner med erfarna kollegor och 
genomförande av flera praktiska mo-
ment bli godkända.  

Mellan A och B kursen utförs en hem-
uppgift. Redovisning av denna uppgift 
inleder sedan nästa kurs. En certifie-
ringskurs B gick av stapeln i Luleå i bör-
jan av oktober.  I oktober var det också 
dags för ännu en A-kurs, denna i Karl-
stad där Klarälvskliniken tog emot oss. I 
samband med kursen fick vi chansen att 
få en unik inblick i arbetet i Färjestads 
SHL-lag i ishockey genom föreläsning, 
studiebesök och senare på kvällen på 
match mot Växjö. 

CERTIFIERINGSKURS A avhandlar 
de uppdrag som en fysioterapeut för- 
väntas ansvara för inom idrotten. Kursen 
är upplagd som en realistisk resa över tid 
med dessa moment:

• Nu åker vi på resa, vad behöver  
vi ha med oss, vart skall vi, vems 
ansvar?

• Prevention – har vi gjort allt för  
att förbereda oss?  

• Uppvärmning – ett jobb för CSPT.

• Tävlingen 

• En ”akut skada”. 

Efter skada och rätt behandling diskute-
ras återgång i idrott: ”Kan idrottaren 
delta i tävling eller match om 5 dagar?”. 
Denna del utförs som ett grupparbete 
med sex typfall som redovisas i form av 
vilka manuella undersökningar och 
funktionella tester som behöver utföras 
på idrottaren för att kunna ta rätt beslut 
om återgång i idrott. Deltagarna får en 
hemuppgift att arbeta med inför delta-
gande i certifieringskurs B.

 

Certifieringskurs A och B – Idrottsmedicinsk  
teori och praktik

Lars leder praktiskt moment i Luleå
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CERTIFIERINGSKURS B inleds med 
redovisning av hemuppgiften där lärar-
na diskuterar olika frågeställningar med 
deltagarna baserade på uppgiften. Detta 
sker som en inlärning tillsammans med 
hela gruppen. Följande delar ingår och 
diskuteras i B-kursen: tejpning, apparat-
behandling och mjukdelsbehandling. 
Patientfallen från A-kursen fortsätter 
med en fas där rehabiliteringsträning 
relateras till dessa. Här skall deltagaren 
kunna behärska stegvis belastningsök-
ning för varje skadetyp samt kunna visa 
upp förslag på både övningar och pro-
gression. Efter rehabiliteringsträning 

diskuteras under ett block ”återgång till 
idrott”.  I detta block går vi igenom de 
instrument som finns till hands samt 
provar oss fram med några av dessa. 
Slutligen genomförs ett individuellt 
kunskapsprov som gruppen rättar och 
diskuterar tillsammans.

Innehållet i certifieringskurserna är fram-
tagna genom lärargruppens långa erfaren-
het inom idrottsmedicin på fältet samt 
genom att använda kurslitteraturen: 
”Nya Motions-och idrottsskador och 
deras rehabilitering” – Roland Thomé, 
Leif Swärd, Jon Karlsson – SISU Idrotts-
böcker. Boken ingår i kursavgiften.

Under 2017 genomförs Certifierings-
kurs B i Karlstad, 31 mars - 2 april. Vi 
planerar en A-kurs på Bosön 18-20 maj. 
Vi undersöker också möjligheten att  
ge en kurs på västkusten under hösten 
2017. 

Är du intresserad och jobbar med eller 
vill jobba med idrottsmedicin så är du 
välkommen att söka. Läs mer på vår 
hemsida om certifieringskurserna och 
krav på förkunskap.

Vid pennan 
Lars Lundgren

13  –  18 mars Fördjupningskurs i Idrottsmedicin Fulpmes,  
 Österrike (fullbokad)

24  –  25 mars KONGRESS/UTBILDNINGSDAGAR i samarbete med OMT  
 SEKTIONEN. ROAD TO RECOVERY, Courtyard Marriott,  
 Stockholm

31 mars – 2 april Certifieringskurs B, Karlstad

1 april – 2 april Kurs och workshop i rörelsekontroll nacke/skuldra, Göteborg

27 april – 28 april Kurs med Enda King, Bosön
 Kursen med Enda King ges av SEKTIONEN FÖR FYIM i samarbete med  
 SVENSK FÖRENING FÖR FYSISK AKTIVITET OCH  
 IDROTTSMEDICIN (SFAIM)

18 maj – 20 maj Certifieringskurs A, Bosön

Läs mer och anmäl er på vår hemsida 
http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/ 
Fysisk-aktivitet-och-idrottsmedicin/

KURSKALENDARIUM 
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Harald Brismar, ortoped inom höftplas-
tikkirurgi, Karolinska sjukhuset inleder 
första dagen med att berätta om höft-
protesens historia. Den gick från 30-ta-
let, då man satte på en hätta av glas på 
en skadad caput till den ocementerade 
Mooreprotesen och den cementerade 
Thompsonprotesen på 50-talet fram till 
det stora genombrottet på 60-talet med 
Charnleyprotesen, med litet caput av 
metall och en stor cup av plast.

Idag opereras cirka 16 500 personer per 
år med total höftprotes enligt svenska 
höftregistret. De flesta, 57%, är kvinnor 
och medelåldern för att få en höftprotes 
är 68 år. En höftprotes kan vara cemen-
terad i skelettet eller ocementerad, som 
växer in i skelettet. En annan typ av pro-
tes är hybridprotesen, där cupen är oce-
menterad och stammen cementerad. 

De flesta, 64%, som får höftprotes idag 
opereras med en cementerad höftpro-
tes. Är man under 50 år vid operationen 
har omkring 90% kvar sin höftprotes 
efter 10 år och 62% har kvar sin protes 
efter 20 år. Hög belastning under lång 
tid ger mikroslitage på protesen, vilket 
kan leda till att höftprotesen håller kor-
tare tid. Övervikt och tung idrott som 
fotboll och löpning sliter mer på prote-
sen och rekommenderas inte enligt Ha-
rald Brismar. Däremot går det bra med 

aktiviteter som golf, simning och pro-
menader. 

Olika operationsingrepp förekommer 
vid total höftplastik. Oavsett val av ope-
rationsingrepp så måste muskler lossas 
och nerver kan skadas. Det bakre in-
greppet, som innebär att delar av m. 
gluteus maximus och de korta utåtrota-
torerna för höften måste lossas. Förde-
len med det bakre ingreppet är att höf-
tens abduktor gluteus medius inte på-
verkas av operationsingreppet och nack-
delen är att det kan skada ischiasnerven 
och att det är en ökad luxationsrisk. 

Vid direkt lateralt ingrepp lossas delar 
av m. vastus lateralis och gluteus medius 
och risk finns för att skada gluteus 
medius eller dess nervinnervation. Det-
ta kan ge hälta och trochantersmärta. 
Anterolateralt ingrepp mellan gluteus 
medius och tensor facia lata medför 
svårigheter, rent operationstekniskt, att 
få en bra placering av protesen. Anteri-
ort ingrepp är inte så vanligt och här går 
man in mellan tensor facia lata och sar-
torius. Detta ger minst komplikationer 
på senor och muskler. 

Hälta eller trochantersmärta är ett van-
ligt symtom efter höftoperationen, 
framförallt vid lateralt ingrepp och orsa-
ken kan vara, antingen att gluteus medi-
us inte läkt eller en skada på innervatio-

nen till gluteus medius under operatio-
nen. Hälta kan också bero på att gluteus 
medius är svag innan operationen och 
kan ha en fettinlagring i muskulaturen 
menar Harald Brismar. 

Enligt honom är det ok att belasta på 
benet efter operationen och han rekom-
menderar att använda två kryckkäppar i 
sex veckor och att inte abduktionsträna. 
Benlängdsskillnad kan förekomma efter 
operationen men behöver inte upp-
märksammas de först tre månaderna. 
Han menar att de flesta svenskar har en 
benlängdsskillnad på tio millimeter. 
Efter operationen kan benet vara för-
längt två till tolv millimeter, och en tred-
jedel av patienterna upplever benlängds-
skillnad. Under fem millimeter har få 
personer besvär och över 20 millimeter 
har de flesta besvär och man kan pröva 
med korkinlägg i skorna. 

Operation med sekundär höftprotes 
beror till 50% på proteslossning och en 
tidig proteslossning efter operationen 
beror troligen på infektion. Symtom på 
cuplossning kan vara smärta i skinkan 
och lossning av stammen kan ge smärta i 
lårbenet. Vilosmärta kan vara tecken på 
infektion.

Tom von Oelreich ortoped inom höft-
plastikkirurgi på CSTG inleder sin före-
läsning med att nämna olika faktorer 

Den paramedicinska enheten på Capio 
S:t Görans sjukhus (CSTG) i Stockholm 
anordnade en ortopedkirurgisk konfe-
rens för fysioterapeuter 26-27 oktober. 
Olika teman var ortopedi och rehabilite-
ring för axel- och höftproteser, fraktur-
lära samt ortopedisk behandling och 
rehabilitering vid hälseneruptur. Intres-
set för kursdagarna var stort, 140 styck-
en var anmälda från olika delar av Sveri-
ge och från Danmark. Det var sex pos-
terpresentationer med på konferensen, 
utställare från DePuy Synthes som visa-
de olika modeller av proteser för höfter, 
knä och axlar och Medema, som visade 

en digital goniometer, EasyAngle, som 
skapade ett stort intresse bland kursdel-
tagarna. I en av posterpresentationerna 
utvärderades validitet och interbedö-
marreliabilitet gällande EasyAngel vid 
rörlighetsmätning hos personer med 
höftartros. Resultatet visade utmärkt 
validitet testat mot goniometer samt 
utmärkt interbedömarreliabilitet vid de 
flesta testmoment bortsett från aktiv 
abduktion och aktiv utåtrotation där 
resultatet var måttliga till goda.

Anki Skarin/ok-sektionen

Stort intresse för fysioterapikonferens

Total höftplastik

Anki Skarin testar den nya goniometern.
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som han tycker är viktiga vid första pa-
tientmötet inför en eventuell höftopera-
tion. Patientfokus och att skapa en god 
relation till patienten är viktigt. Att stäl-
la diagnos på kliniken, värdera patien-
tens neurologiska och psykiska begräns-
ningar inför en höftprotesoperation, 
likaså. Tom menar också att hur röntgen 
ser ut har minde betydelse inför ställ-
ningstagande för en operation. Kliniska 
fynd och patientens upplevda besvär är 
avgörande för om det blir en operation 

eller inte. En operation går inte att göra 
ogjord men går att skjuta på menar Tom. 

Tom fortsatte med att visade en film, 
som i detalj, visade när han opererade en 
patient med lateralt operationsingrepp i 
ryggliggande. Han beskrev skillnaden 
mellan att operera när patienten ligger i 
sidoläge och i ryggläge och menar att 
sidoläge är en mer tidskrävande och att 
protesens placering äventyras. På CSTG 
har man restriktioner vid främre och 
lateralt operationsingrepp, vilket inne-

bär försiktighet med höftextension och 
utåtrotation med benet stående i sträck 
läge, att undvika höftabduktion de för-
sta sex veckorna samt att inte flektera 
över 90° vid bakre operationsingrepp. 
Höftluxation kan förkomma en gång 
och brukar räknas som ingen luxation, 
flera luxationer kan bero på att operatö-
ren gjort en dålig placering av protesen. 

Anki Skarin/ok-sektionen

Susanna Wigelius är fysioterapeut och 
arbetar på St: Görans sjukhus och träf-
far patienter som skall opereras för höft-
protes både före och efter operationen 
samt under gruppträningen som startar 
två till tre veckor efter operationen fram 
till åtta veckor efter operationen. Efter 
tre månader träffar patienten fysiotera-
peut istället för läkare. På St: Göran 
opereras cirka 30 patienter per vecka för 
knä- och höftprotes och har två till tre 
vårddagar innan det blir dags att åka hem. 

Innan operationen får alla patienter 
information och gångträning med 
kryckkäppar av fysioterapeut. Samtliga 
patienter som får en höftprotes, oavsett 
orsak till höftprotesoperationen, har 
svårt för att gå med god gångkvalitet 
efter operationen och Susanna menar 
att rehabiliteringstiden ofta blir lång, 
cirka ett till två år efter en höftproteso-
peration. Tidigare tränade patienterna 
som fått en höftprotes en lite tuffare 
träning postoperativt, men det har man 
slutat med på St: Görans sjukhus, då 
man upplevde att patienterna fick mer 
smärta. 

Susanna berättar att hon har egen erfa-
renhet, då hon själv är höftprotesopere-
rad. Första tiden, minst sex veckor efter 
operationen, sker inläkning av senor 
och muskelfästen och patienten använ-
der kryckkäppar för att avlasta musku-
laturen. Numera tränar patienten ett 
snällare träningsprogram de första sex 
veckorna och funktionell träning så att 
man skall känna sig trygg vid förflytt-
ningar, som i och ur säng, till och från 
stol och toalett och gångträning. Efter 
operationen påbörjas gångträning först 
i gåbordet och sedan med kryckkäppar 
med fokus på bra gångmönster och 
övningar kopplade till gången. Korrige-
ring och träning av gångmönster tränas 
initialt i gåbordet. 

Här kommer tips från Susanna på vad 
som är bra att tänka på: 

Tänk på att träna på jämn steglängd. 
Träna på att gå med korta steg och pas-
sera förbi med det opererade benet. 
Patienten vill gärna ”sy ihop” sina knän, 
träna på att ”öppna mellan knäna” det 
vill säga extendera i knät med det bakre 

Postoperativa besvär efter höftprotesoperation
- Smärta från psoas major vid höftflexion och extension kan vara cementrester som ligger och irriterar 

psoasmuskulaturen.

- Långvariga smärttillstånd kan misstolkas och det kan vara trochanterit eller muskelfästeruptur efter 
främre, anteriort och bakre snitt.

- Postoperativ smärta vid belastning och rörelse kan vara proteslossning.                                                                                            

Rehabilitering efter höftprotesoperation 

Susanna Wigelius, fysioterapeut CSTG, 
talade om rehabilitering efter höftproteso-
peration.
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benet under gångfasen. Avspänd pen-
delfas, patienten vill gärna föra fram 
benet med höften genom att lyfta bäck-
enet och utan att böja i knät och landar 
ofta med tårna först. 

Efter sex-åtta veckor tränas gången 
med successivt ökande belastning och 
fokus på gångkvalitet och avlastning 
efter behov. Träna på att aktivera ope-
rerad och svag muskulatur. Tänk på att 
det är lätt att kompensera om det går 
för fort fram i de olika faserna. Enligt 
Susanna kan fyrpunktsgång kan vara 
aktuellt vecka fyra till fem efter opera-
tionen.

Här kommer förslag på övningar i de 
olika veckorna.

För frågor och fler förslag på övningar 
kontakta på e-mail:  
Susanna.Wigelius@capiostgoran.se

Anki Skarin/ok-sektionen

FÖRSLAG TILL ÖVNINGAR 
VECKA 0-6

Släpcykling när smärtan tillåter

Töja höftflexorer. Rakt opererat ben + 
pressa ner svanken. Eventuellt dra fris-
ka benet mot magen.

Krokligg med fotstöd, händerna vid 
sidorna, pressa ner fot-motsatt hand, 
växla.

Spänna skinkorna

I stående: hitta extension i höft och 
knä, utan att kompensera med svanken. 
Eventuellt operade sidans fot lite bakom.

Som ovan + lägga opererade sidans 
hand på motsatt axel.

Tåhävningar med raka knän, rak höft 
och jämn vikt.

Knäböjning: Små, jämn vikt.

Gången: Lägg vikt vid avlastning med 
kryckor för bra läkning.

Kryckor i jämnhöjd med foten!

FÖRSLAG PÅ ÖVNINGAR  
EFTER 6 VECKOR

Gångträning i de olika faserna med 
uttag av rörlighet och övning av stabili-
sering genom steget.

Stående vid dörrkarm: Parallella fötter- 
press hand mot karmen + stå stilla och 
stabilisera, växla sida.

Stående tyngdöverföringar i sidled eller 
gångstående.

Stående abduktion av opererade benet 
med handduk under foten. Stående på 
operade ben, stabilisera, abduktion 
andra benet.

Stående överkliv på låg bok, opererade 
foten på boken, kontrollerande upp 
och ner kliv, sträck höft och knä, framåt 
-bakåt.

Sittande: Sittande till stående från la-
gom hög stol.

Som ovan med frisk fot framför.

Liggande: Bilateral abduktion på glid-
bräda med händerna på cristakanten. 
Obs! inte hjälpa till med ryggen.

Liggande bäckenlyft. Öka successivt, 
lätt stöd av friskt ben, korta hävarmar i 
liggande Bäckenlyft med samtidig  
abduktion och theraband runt knäna.

Registrering till Fysioterapikonferens Chans till intressanta samtal med kollegor i pausen



MANUALEN 4 | 201616

ok sektionen

Kim Stauffer, ortopedkirurg på trauma 
på CSTG, föreläste om mekanismer för 
benläkning vid olika frakturer och olika 
operationstekniker vid frakturer. Hur 
läker kroppen frakturer? Direkt benläk-
ning sker när frakturen ligger i läge och 
det sker en remodellering, en mekanism 
för att förnya ben. Indirekt läkning sker 
när frakturen är splittrad och det bildas 
ett hematom kring frakturen. Frakturen 
är instabil och det sker en gradvis för-
segning och callus skapas. På 50-talet 
kom klassificering av olika frakturtyper, 
AO och teorin och praxis om opera-
tionsteknik och fixering med osteosyn-
tes. Patienten kunde mobiliseras efter 
operationen. 

På 2000-talet utvecklades anatomiska 
plattor som tar hänsyn till mjukdelar. 
Absolut stabilitet får frakturen efter 
exakt reponering, där direkt benläkning 
sker eller när frakturen pressas ihop 

med glidplatta och skruv. Relativ stabili-
tet får frakturen med platta och skruvar, 
då det skall finnas en viss rörlighet un-
der frakturläkningen. 

En enkel fraktur som är i två delar i ett 
rörben, som till exempel tibia eller 
femur, fixeras med märgspik och patien-
ten får ofta belasta på benet. En commi-
nut fraktur, som är i flera delar, fixeras 
med platta och skruvar. Kompressions-
fraktur i metafysärt ben påverkar leder-
na. Vid en kompressionsfraktur i övre 
delen av tibia är det viktigt att återställa 
ledytorna med bencement och fixera 
frakturen med platta som ger stöd un-
derifrån, ingen belastning tillåts under 
10-12 veckor. Pilonfraktur sker när 
talus, som är kroppens hårdaste ben, 
engagerar tibias ledyta med kompres-
sion och tibia trycks ihop. Detta kan 
hända vid fall på fötterna från hög höjd. 
Vid luxationsfraktur är det viktigt att 

reponera snarast för bra läkning och 
undvika cirkulationsnedsättning, som i 
värsta fall kan leda till nekros. 

Gipsbehandling är en aktiv behandling 
och det är viktigt med ett bra gips. Var 
uppmärksam på om gipset ger tryck på 
huden, vilket skulle kunna leda till nek-
ros, extra viktigt att tänka på detta för 
patienter med diabetes. 

Den vanligaste komplikationen efter 
fraktur och operation är sårinfektion. 
Om man ser sårproblem på en opererad 
patient skall den klinik som opererade 
patienten först kontaktas för att ta väv-
ningsodlingar och därefter skall patien-
ten behandlas med antibiotika. Avslut-
ningsvis berättade Kim Stauffer att 
CSTG har gått med i Svenska frakturre-
gistret sedan 1 oktober.  

Anki Skarin, Ok-sektionen

Anders Ekelund, 
docent och överlä-
kare på Capio S:t 
Görans Sjukhus 
(CSTG) talade om 
axelns anatomi, 
olika symtom och 
sjukdomstillstånd 
och hur man utre-
der och undersö-
ker samt behand-

lingsalternativ. Ragnhild Nyberg, fysio-
terapeut på CSTG, beskrev främst reha-
bilitering efter omvänd axelprotes, 
kallad Delta Xtend protes.

I Sverige sätts det fortfarande in fler ana-
tomiska proteser än omvända. Antalet 
omvända ökar dock kraftigt. I Norge 

och Frankrike görs fler omvända axel-
proteser än anatomiska.

Total protes ger bättre smärtlindring 
och funktion på kort såväl som lång sikt 
och är standardbehandling vid artros-
sjukdom. En halvprotes kan användas 
vid exempelvis caputnekros eller vid en 
akut proximal humerusfraktur. Den 
vanligaste indikationen för axelprotes är 
artros, och antal ingrepp ökar med cirka 
10% årligen. Omkring 1700 proteser 
opereras i Sverige per år. Anders anser 
det är viktigt att preoperativt göra en 
Datortomografi (DT) för att utvärdera 
ben och mjukdelar.  Om det föreligger 
atrofi av rotatorcuff muskulaturen eller 
fettinlagring så väljer man i regel en om-
vänd axelprotes. Atrofi och fettinlagring 

i muskel anses irreversibelt. Om patien-
ten har intakt rotatorcuff opererar man 
i första hand med antatomisk protes. 
Deltopectoral incision innebär att man 
delar Subskapularis och postoperativt 
ska rekonstruktionen av senan skyddas, 
vilket innebär utåtrotation till 0° de 
första sex veckorna. Det finns en teknik 
där protesen sätts in via rotatorinterval-
let och då kan man mobilisera fritt.  
Denna teknik används dock väldigt lite. 
Incisionen har med andra ord betydelse. 
Opererades patienten på grund av akut 
fraktur? Vid en fraktur sys tuberklarna 
tillbaka och då måste man vara mycket 
försiktigare postoperativt för att priori-
tera inläkning av tuberklarna.

Mycket bra resultat ses efter anatomisk 

Frakturlära

Omvänd axelprotes

Svenska frakturregistret startade 2011 med initiativ av ortoped Michael Möller och Carl Ekholm, orto-
pedkliniken SU/Mölndal. Ambitionen är att alla ortopedkliniker skall ingå i registret. Idag ingår drygt 
hälften. Målsättningen med skapandet av ett svenskt frakturregister är att öka kunskapen om resulta-
ten vid frakturbehandling i Sverige, såväl kirurgisk som icke-kirurgisk.  
För med information: http://www.frakturregistret.se/. 

Anders Ekelund,  
docent och över- 
läkare CSTG)
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totalprotes, över 90 % fungerar bra efter 
10 år. Om rotatorcuffen är försvagad 
blir det sämre resultat och ökad kompli-
kationsrisk. Sämre resultat ses även vid 
bakre benförlust på glenoiden, ökade 
retroversion av glenoid, samt om ledku-
lan preoperativt är förskjuten bakåt. 
Trenden är att vid dessa fall välja om-
vänd axelprotes.

Det är viktigt att man är medveten om 
att elektiva axelproteser tillåter aktiv 
rörelseträning tidigt postoperativt.

Allt fler axelprotes revisoner görs. Det 
beror på att dels fler patienter opereras 
och dels att axelproteser i större ut-
sträckning sätts in på yngre patienter. 
Komplikationer är framför allt lossning 
av glenoidkomponenten och sekundär 
försvagning av rotatorcuffen. Vid revi-
sionskirurgi kan det vara svårt att ta bort 
en väl cementerad humeruskomponent. 
Man har därför utvecklat så kallat platt-
form koncept.  Det finns flera på mark-
naden men här beskrevs Global Unite 
platt-form. Detta koncept innebär att 
man kan byta från anatomisk till om-
vänd protes utan att behöva byta hela 
stammen. Fördelen med detta är mindre 
blödning, kortare operationstid och en 
teknisk enklare operation.  Men preope-
rativt måste lågvirulent infektion uteslu-
tas, och det kan vara svårt att skapa 
mjukdelsbalans. Operatören måste vara 
beredd att göra en komplett revision.

Vid stora bendefekter på glenoiden och 
dålig rotatorcuff väljer Anders Delta 
protes (omvänd axelprotes). De vanli-
gaste indikationerna är akut fraktur, 
cuffartropathi, reoperationer av anato-
misk protes, massiv cuffskada, posttrau-
matiska tillstånd, artros med tunn cuff 
och RA. Om kuffen försvagas och kulan 
vandrar upp, blir Deltoideus slack och 
kan inte jobba optimalt. Om man däre-
mot använder en omvänd axelprotes så 
sätts en kula på skulderbladet, vilket 
förhindrar kranialvandring av ledkulan. 
Omvända axelproteser har man försökt 
designa under decennier, men det var 
professor Grammont som löste proble-
met. Hans idé var att sätta en stor led-
kula på skulderbladet (fixerat och medi-
aliserat rotationscentrum) samt ändrad 
inklinationsvinkel på humeruskompo-

nenten. Nu finns ett trettiotal olika om-
vända axelproteser på marknaden som 
alla bygger på Grammont´s principer. 
Det medialiserade rotationscentrat ger 
en dubbelt så lång hävarm för deltoi-
deus muskeln, vilket gör att patienten 
åter kan lyfta sin arm. Den ger dock 
begränsad inåtrotation. En omvänd ax-
elprotes behöver mer plats och mjuk-
delslösningen måste vara mer omfattan-
de än vid anatomisk protes. En viktig 
aspekt för att undvika komplikationer, 
tycker Anders, är att man bör operera 
omvända proteser på färre sjukhus så 
operatörerna får göra fler operationer. 

Det är också viktigt med bra rutiner på 
operation för att undvika infektioner 
och med detta menas bland annat låst 
sal, minimalt antal personer på salen 
och upprepade handskbyten. Hela pro-
cessen är viktig från uppdukning, blods-
tillning, dränage till sutur och förband. 
Oavsett protestyp ger Anders följande 
restriktioner: patienten ska ej träna med 

vikter över 10 kilo på gym, ej ägna sig åt 
kontaktidrott, inte boxas, ej använda 
vibrationsverktyg under längre perioder. 
Däremot är det okej med skidåkning, 
golf, tennis och simning.

Upp till tre månader efter operation kan 
det göra ont, men de flesta patienterna 
är då bättre än preoperativt. Efter ett år 
är funktionen i den opererade axelleden 
så bra den blir.

Ragnhild berättar att vid rehabilitering 
efter en anatomisk axelprotes skyddas 
Subscapularis och sedan bygger man 
upp rotatorcuffen. Deltoideus startar 

rörelsen vid 30°, med en omvänd protes 
är den aktiv upp till 90°. På S:t Göran 
går ofta patienten hos fysioterapeut för 
rehabilitering fyra månader postopera-
tivt och totala rehabtiden är cirka ett år. 

För att benfragment och mjukdelar ska 
läka används collar-cuff tre veckor. På 
avdelningen kontrolleras deltoideus-

Ragnhild Nyberg får många frågor kring axelrehabilitering av intresserade deltagare.



MANUALEN 4 | 201618

ok sektionen

OK-SEKTIONENS UTBILDNINGSDAG 27 JANUARI 2017
Under tema” Från idrottsskada till knäprotes” ägnar vi vår utbildnings-
dag på Palace, Brunnsparken, Göteborg. Ortopedkirurger och fysiote-
rapeuter medverkar och som utställare kommer representanter från 
Embreis och NordiCare.

OK-SEKTIONENS ÅRSMÖTE 2017
Välkomna onsdag 8 mars (med förbehåll för eventuellt ändrad dag) till 
Fysioterapin Mölndals sjukhus. Tema för kvällen: ”Träning och medicinsk 
behandling vid osteoporos”.  
Föreläsare: Margareta Svensson leg. Fysioterapeut och Christina Sjöberg, 
överläkare vid Osteoporosmottagningen Mölndals sjukhus.  
Se vår hemsida för detaljerad information i början på år 2017.

funktionen, cirkulationsbefrämjande 
övningar görs och axelförbandet sättes 
på tillsammans med arbetsterapeut. 
Patienten får träna på att klara ADL, 
tvätta sig, klä sig. Hållning och viloställ-
ningar är viktigt. Man tar ut passivt, 
alternativt avlastat, rörelseuttag till 90° 
elevation, utåtrotation 0° och inåtrota-
tion till trochanter. Patienten får ej 
skjuta ifrån med den opererade armen 
från sittande till stående under första 
sex veckorna postoperativt. Röntgen 
görs en till två dagar postoperativt och 
patienten är inneliggande cirka två 
dygn. Vid det andra polikliniska besö-
ket vecka fyra, instrueras patienten om 
fortsatt träning av rörelseuttag enligt 
regim, såväl stående som liggande. Nu 
kan patienten använda handen i lättare 
ADL från midjan upp till ansiktet, men 
ej hand i rygg. Det är tillåtet att till ex-
empel breda en smörgås, tvätta sig un-
der armhålan och nacken. Smärtan får 
styra. I ryggliggande får patienten med 
käpp hjälpa till att utåtrotera axelleden 
till 0° då de ej klarar detta aktivt än. 

Från vecka sex blir det mer aktiv funk-
tionell rörlighetsträning, isometrisk 
träning, specifik deltoideusträning, 

styrketräning koncentriskt och excent-
riskt, neuromuskulär kontroll. Försik-
tighet vid inåt- och utåtrotation. De 
patienter med svagare muskulatur har 
svårt att ens i ryggliggande kunna hålla 
underarmen rakt , den vill gärna falla in 
mot kroppen (armen intill kroppen, 
armbåge i 90° flexion).

I ryggliggande testas att lyfta båda hän-
derna upp till 90° och hålla kvar – 
fungerar det? Här tränar patienterna 
att böja och sträcka i armbågen. En 
annan övning är att”saxa”, med raka 
armar: armpromenera. I stående med 
handen på en stor boll, göra små runda 
cirklar. 

Från vecka åtta stegras träningen, bland 
annat med skapulastabiliserande trä-
ning i magliggande.

När den funktionella fasen infaller ska 
patienten ha smärta under kontroll, 
godtagbart rörelsemönster, vara stabil i 
glenohumeralleden samt klara ett funk-
tionellt kliniskt test med ett halvt kilo 
(i ryggliggande kunna sträcka i armbå-
gen med vikt i handen, utan att svaja).

Mellan tre och fyra månader brukar 
progressen gå snabbt och nu individua-

liseras programmet mer till aktivitetsni-
vå och förmåga. Under denna fas: dyna-
misk styrketräning av deltoideus samt 
skapulafixatorer, uthållighet, koordina-
tion, balans och lätt stretch.

Aktivitetsåtergång? Köra bil efter 8-12 
veckore, bröstsim efter 12 veckore, 
lättare lyft efter 6 veckora, tyngre efter 
6 månader. Åter till stillasittande arbete 
efter 6 veckor, tyngre arbete efter dis-
kussion med kirurg. Efter 5 månader 
lättare idrottsaktiviteter. 

De flesta patienter kommer upp till 
120-130° elevation, men bör åtminsto-
ne komma till 90°. Att tvätta håret är 
ett bra träningspass. 

Utvärdering sker med Constant Score, 
WOOS, EQ 5 D, aktiv ROM med gonio-
meter, styrka med Isobex, smärta med 
VAS.

Take home message: Hands on, få öv-
ningar (tre till fem) med få repetitioner 
men göra detta ofta samt anpassa trä-
ning efter patienten. Patienten ska kun-
na vara aktiv i sin vardag.

Ethel Andersson, oksektionen, ethel.an-
dersson@vgregion.se
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Hälseneruptur - behandling och rehabilitering

Annelie Brorsson, MSc, leg. Fysioterapeut IFK Kliniken 
Rehab Göteborg)

Fredrik Fröjd, överläkare CSTG och 
Annelie Brorsson, leg fysioterapeut 
IFK-kliniken Göteborg talade kring äm-
net: hälseneruptur.

Incidensen är ökande bland annat på 
grund av ökande deltagande i sportakti-
viteter. CSTG har cirka 120 fall årligen 
och 80-90 % är män. Fredrik beskrev 
hur man ställer diagnos och de olika 
läkningsfaserna. Behandlingen har stora 
regionala och nationella variationer, i 
Finland fler med ickekirurgisk behand-
ling emedan Norge har fler med kirur-
gisk behandling. I Sverige går man mer 
mot ickekirurgisk behandling. Kirurgi 
ger mindre risk för reruptur och det är 
låg risk för komplikationer. Nackdelar 
är att det kan bli infektioner, adherens 
och nervskador. Varför överhuvudtaget 
operera? I Möllers studie 2001 förekom 
22% rerupturrisk vid ickekirurgisk be-
handling, men problemet var att de be-
handlades med gips 4+4 v och belastade 
ej alls. I Lund var rerupturrisken 7%. 
Enligt Willets 2010 ”Operative versus 
nonoperative treatment” är det ingen 
skillnad mellan grupperna utom vid 

explosiv plantarflexion. Därför är icke-
kirurgisk behandling plus tidig belast-
ning plus funktionell rehab bra. Även 
Annelie intygar att man i forskargruppen 
i Göteborg kommit till samma slutsats.

Om infästningen är avriven och om 
rupturen är äldre än två veckor gäller 
kirurgisk behandling. Vid avulsionsfrak-
tur är det urakut – den kan förorsaka 
hudnekros. Vad gäller vårdprogram väl-
jer man på den äldre patienten och dia-
betiker ickekirurgisk behandling. Unga 
idrottsaktiva opereras. Alla emellan 
dessa grupper rekommenderas ickeki-
rurgisk behandling. Av patienterna mel-
lan 2013-2015 på CSTG opererades 27 
stycken. Rerupturer förekom hos 4-5 
patienter, 1,2% efter ickekirurgisk be-
handling.

Annelie berättar att regimen vad gäller 
rehabilitering skiljer sig såväl mellan 
kliniker som olika delar i landet, och det 
finns inget absolut recept men man vet 
att det är en lång rehabiliteringstid: 6-12 
månader, att det krävs tålamod, struktu-
rerat omhändertagande, uppföljning och 

utvärdering. Tidig me-
kanisk belastning är bra 
för senläkning (Aspen-
berg et al 2007). Rerup-
turrisken är störst de 
första 12 veckorna. 
Djurstudier visar att 
tidig rörelseträning på-
skyndar senläkning. 
Senan blir förlängd un-
der läkningsfasen oav-
sett behandling. Tidig 
belastning minskar för-
längningen (Kangas et al 
2007). Belastningen i 
övningarna under reha-
biliteringen kan ökas 
med både yttre belast-
ning och rörelsehastig-
het. Annelie beskrev de 
olika faserna i rehabili-
teringen och gav även 
förslag på utvärdering. 

Utvärdering efter hälseneruptur

- ATRS: Achilles Tedon Total Rupture 
score (aktuell första 6 mån):patien-
trapporterade symptom, 10 frågor.

- Rörlighet sittande

- Rörlighet stående (efter 3 mån)

- Vadomfång (de flesta har volym-
minskning i vaden)

- ATRA-vinkel: Achilles Tendon Resting 
Angle

- Tåhävningshöjd I stående (efter 3-6 
mån)

- Antal tåhävningar sittande

- Antal tåhävningar stående (efter 3-6 
mån)

- Balans

På Muskel lab kan man testa:

- Counter movement jump

- Drop jump (6 mån efter skada)

- Hopping: 20 submaximala hopp o 
självvald hastighet

- Koncentrisk tåhävningstest

- Excentrisk tåhävningstest

- Heel rise test: Maximalt antal tåhäv-
ningar på en fast hastighet à

-  30 tåhävningar /min x höjden på var-
je tåhävning x kroppsvikt= arbete (J). 

 
Annelie deltar också i forskning med 
långtidsuppföljning av patienter be-
handlade antingen med kirurgi eller 
ickekirurgi och där man även utvärderar 
senförlängning korrelerat med funktion 
och symptom. Hennes slutsatser: 

- Hälsenetestet vid ett år kan förutsäga 
senförlängning och funktion på längre 
sikt.

- Ålder är endast prediktor för lägre 
tåhävningshöjd, högt BMI är predik-
tor för mer symptom

Vi ser med spänning fram emot disputa-
tionen och återkommer med datum.

Ethel Andersson/ ok sektionen

Man väljer att säga ”ickekirurgi” eller 
”ickeoperation” då ordet ”konservativ”  
kan låta som om man ej får någon 
behandling alls, vilket ju ej stämmer.
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European Society for Shoulder and El-
bow Rehabilitation, EUSSER, höll sitt 
fjärde symposium i Göteborg, den 15 
oktober. Symposiet lockade 130 delta-
gare från Belgien, Bulgarien, Danmark, 
Storbritannien, Italien, Japan, Nederlän-
derna, Norge, Rumänien, Schweiz, 
Tyskland, Österrike och Sverige majori-
teten fysioterapeuter men också några 
ortopedkirurger.

Dagen inleddes av Ulf Sennerby, orto-
pedkirurg, Falu Lasarett och Capio Cli-
nic Örebro som talade om faktorer som 
kan stimulera alternativt förhindra den 
friska läkningsprocessen. Resten av för-
middagen ägnades åt armbågens skador 
och hur vi ska behandla dessa för att så 
god rörlighet som möjligt ska kunna 
återställas. Carl Ekholm, ortopedkirurg, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset visa-
de oss hur komplicerade många arm-
bågsfrakturer kan vara och beskrev vad 
som är nyckeln till att som kirurg åter-
ställa kongruensen i leden för att mini-
mera risken för stelhet men också åter-
ställa stabilitet i leden. Fysioterapeutisk 
behandling av armbågsskador föreläste 
Jelle Heisen från Holland om. Både Carl 
Ekholm och Jelle Heisen pratade om 
hur viktigt det är att påbörja att röra på 
armbågen tidigt efter kirurgi och eller 
trauma. Tidigare än vad vi brukar göra. 
Under föreläsningarna beskrev de båda 
hur rörelseträningen kan gå till, till ex-
empel att utnyttja olika utgångspositio-
ner för att säkerställa att de skadade 
strukturerna inte utsätts för högre be-
lastning än de har hållfasthet för.  

Under eftermiddagen lyssnade vi till tre 
föreläsningar om hur vi kan undvika 
och även behandla stelhet i axelleden. 
Michael Toft Vaesel, från Viborg, Dan-
mark, talade om viktiga faktorer att ta 
hänsyn till utifrån sitt perspektiv som 
ortopedkirurg när han behandlar patien-
ter med trauma i axelleden. 

Därefter beskrev Lisbeth Rejsenhus sitt 
kliniska resonemang utifrån ett patient-
fall, en man med frozen shoulder, som 
Lisbeth filmat vid flera tillfällen under 
hösten. Filmerna visade olika manuella 
behandlingsmetoder och patientens 
egna övningar. Hon beskrev hur hon 
strukturerat utvärderar förändringar i 
patientens symtom. Hon redovisade 
också hur hon resonerar sig fram till att 
övningarna har tillräcklig intensitet för 

EUSSER Symposium – Stiffness of the Shoulder 
and Elbow

fr.v Lisbeth Rejsenhus, Jan Nowak, Luise Hollman och Suzanne Gard).
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Marco Conti från Italien och EUSSERs ordförande, tackar de lokala arrangö-
rerna Ingrid Hultenheim Klintberg och Anki Gunnarsson Holzhausen.

Ulf Sennerby

Carl Ekholm

Jelle Heisen

att ge resultat men utan att provocera 
strukturerna.

Nästa intressanta föreläsare var Luise 
Hollman, fysioterapeut, doktorand från 
Sydney University, Australien, som re-
dovisade resultaten från sin studie ”Fro-
zen shoulder: is it really frozen”. Luise 
inledde med att systematiskt gå igenom 
hur lite vi egentligen vet om vad frozen 
shoulder är eller dess bakomliggande 
orsak. I studien har man jämfört passiv 
rörlighet i flexion och utåtrotation före 
och under anestesi. Inklusionskriterie 
till studien var att patienter skulle ha 
minst 50% rörlighetsnedsättning, jäm-
fört med sin friska sida, i minst två rö-
relseplan varav utåtrotation skulle vara 
en av dem. Flera av patienterna uppvisar 
näst intill full rörlighet när de är sövda. 
Den fråga studien väcker, men inte svarar 
på, är hur stor del av uppvisad rörelse-
nedsättning som beror på muskelförsvar. 

Symposiet avslutades med att man tack-
ade Jan Nowak, ortopedkirurg vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala, för att han 
tog initiativ till att bilda och hans bety-
delsefulla arbete i EUSSERs styrelse. Jan 
fortsatte sedan med att berätta om sina 
tankar kring varför EUSSER behövs och 

hur diskussionerna gick, vilka ledde 
fram till att det första mötet hölls 2008. 
Som medlem i EUSSER har du tillgång 
till alla föreläsarnas videor. 

För att bli medlem gå in på hemsidan 
eusser.org.

EUSSER samarbetar med The Europe-
an Society of Surgery for the Shoulder 
and Elbow (ESSSE/SECEC) och vartan-
nat år håller de två sällskapen gemen-
samt vetenskapligt mötet. EUSSER an-
svarar för programmet i det som kallas 
EUSSER Rehab Day. Nästa möte hålls i 
Berlin, 13 – 16 september, 2017. Temat 
för fysioterapeuterna är idrottsrelatera-
de skador i axel och armbåge. Är du 
intresserad av axel och armbågsskador 
så anordnar Svenska Skulder och Arm-
bågssällskapet, SSAS, sitt möte i Uppsa-
la 6-7 april 2017. Jan Nowak är progra-
mansvarig och dagarna kommer att av-
handla olika typer av nervskador i övre 
extremiteten (ssas.se).

Ingrid Hultenheim Klintberg & Anki Gun-
narsson Holzhausen, Fysioterapeuter vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/  
Mölndal
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25-års jubileum! 
Så har vintern fått sitt fasta grepp om 
oss, men vi planerar för våren 2017! 
Svenska McKenzieinstitutet firar sitt 
25-årsjubileum med en hejdundrande 
jubileumskonferens 31 mars till 1 april 
samt både pre- och post-course.

Så började det i Sverige 
Första McKenziekursen i Sverige ägde 
rum redan 1985. Robin McKenzie själv 
höll kursen och det var en ren kateder- 
föreläsning med 10-12 patientfall. De 
som deltog säger att Robin hade en  
fantastisk respekt och ödmjukhet inför 
patienterna. Han tog patienternas smärta 
på allvar och anamnesen var lång och 
grundlig. Det var cirka 80 deltagare på 
kursen.

Sen följde några år med olika internatio-
nella lärare från England, Nya Zeeland 
och Australien. Den lärare som har be-
tytt mest för att introducera McKenzie-
metoden i Sverige, och för att metoden 
växte och slog rot bland svenska sjuk-
gymnaster, var Mark Laslett. Han höll 
många kurser i Sverige och var en myck-
et uppskattad och underhållande förelä-

sare. När Lars Degerfeldt började utbil-
da sig inom metoden hade han Mark 
som mentor (vilket beskrevs i förra 
numret av Manualen). På vår jubileums-
konferens är Mark inbjuden föreläsare 
och kommer även hålla en spännande 
pre-course. Mark disputerade på Häl-
souniversitetet i Linköping 2005.

Startskottet för Svenska  
McKenzieföreningen 
1992 startades Svenska McKenzie- 
föreningen av ett gäng entusiaster.  
I första styrelsen ingick: Ingrid Käck, 
Margareta Myrenberg, Monna Thorssell, 
Inge Forchhammer, Ylva Almér, Suzy 
Solberger och Kristina Rabenius. Under 
1993 ingick även Mark Laslett i den 
svenska styrelsen. Redan 1994 hölls  
den första examen i Sverige.

Svensk MDT-lärare 1995  
Den första svenska McKenzie läraren 
blev klar 1995, nämligen Lars Degerfelt. 
Efter att Lars började hålla kurserna så 
utvecklades de och blev allt mer inter-
aktiva och med flera praktiska moment.

Universitetsutbildning 
1997 inleddes McKenzie-undervisning 
på Hälsouniversitetet i Linköping. Det-
ta tack vare Birgitta Öberg, sedermera 
professor på sjukgymnastutbildningen. 
Hon drev igenom att det på varje vård-
central i Linköpingsområdet skulle fin-
nas minst en sjukgymnast med C-kurs 
som lägsta nivå. Fortfarande kan man gå 
A och B-kurs som del i en valbar kurs 
för studenter i termin 6, man kan också 
söka kursen som utbildad fysioterapeut.

MDT och extremiteter 
Första extremitetskursen i Sverige  
genomfördes 2002. Sedan dess har  
extremitetskonceptet utvecklats och 
blivit allt bättre. På konferensen 2017 
föreläser den internationellt mycket 
erkända föreläsaren Scott Herbowy. 
Genast efter konferensen 2017 kommer 
Scott H att leda den första Advanced 
Extremity kursen i Sverige. Förkunskaps- 
krav är den tidigare E-kursen eller de 
nya C- och D-kurserna där extremiteter 
ingår. Var med och skriv historia, ta 

chansen att gå den första Advanced Ex-
tremity kursen i Sverige!

Lärargruppen idag 
Idag har vår förste svenske lärare Lars 
Degerfeldt klivit av som lärare, men vi 
har fyra duktiga svenska lärare ”i gång” 
Göte Norgren, Thomas Cullhed, Tobias 
Croner och Yvonne Lindbäck. Dessutom 
står Calle Lindquist och Angelica  
Gunnarsson på tröskeln till att börja 
undervisa. Så vi har en god tillväxt i  
lärargruppen, det känns bra! 

MDT-sektionen 
Ur Svenska McKenzieinstitutet växte 
MDT-sektionen fram, som startade 
2006. Vi har två parallella organisatio-
ner; Svenska McKenzieinstitutet (tidiga-
re McKenzieföreningen) som är knuten 
till McKenzie Institute International 
(MII) och MDT-sektionen som är en 
del av vårt fackliga förbund Fysiotera-
peuterna. Svenska McKenzieinstitutet 
arrangerar kurserna och anställer våra 
lärare. MDT-sektionen driver mer yr-
kesfackliga frågor och arrangerar de 
årliga konferenserna. Om du är medlem 
i MDT-sektionen så är du automatiskt 
även medlem i McKenzieinstitutet och 
kan få rabatt på kurser med mera. 

Jubileumskonferensen 2017 
Flera internationella föreläsare kommer 
att delta på konferensen och de presen-
teras i detta nummer av Manualen. Vi 
kommer ha en pre-course med Mark 
Laslett som även vänder sig till icke 
MDT-are. Som jag nämnt ovan är Mark 
en mycket inspirerande föreläsare, så 
passa på och gå hans pre-course! Och 
sen toppar vi med Scott Herbowy efter 
konferensen!

Jubileumsmiddagen ingår i konferens-
priset, och därmed hoppas vi att ALLA 
kommer på middagen och att ALLA ska 
ha roligt tillsammans! 

Visioner för de kommande 25 
åren!  
Idag kan vi glädjas åt fulla C och D- 
kurser! Vi hoppas att det framöver 
kommer vara självklart att ta examen i 
MDT-metoden, eftersom utbildning gör 

MDT:s ordförande har ordet 
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skillnad och kunskap är SÅ lätt att bära! 
Vi ser även fram emot att allt fler tar 
högre examen så kallad Diploma  
examen i MDT-metoden.

MDT-metoden behöver slå rot i samtliga 
grundutbildningar i Sverige, så att våra 
blivande kollegor får tillgång till denna 
metod tidigt i sin yrkesbana.

 

Vi ser också fram emot ett ökat sam- 
arbete mellan de olika sektionerna och 
visst vore det bra med en gemensam 
sektion där vi tillsammans kan driva 
fysioterapin framåt!

ALLA är väl mötta på vår konferens 
2017! Första dagen kan man delta utan 
att ha MDT-kunskap, medan dag två är 
mer MDT-inriktad.

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

Presented by: 

Mark Laslett 
Christchurch, New Zealand 

NZRPS, FNZCP, PhD, Dip.MT, Dip.MDT 

Practical approaches to the 
complex patient with 
persistent back pain

Västerås 30 mars 2017 

PRECOURSE 
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Firandet av Svenska McKenzieinstitu-
tets 25-årsjubileum pågår under fyra 
dagar. Mark Laslett inleder den 30 mars 
med en precourse på temat ”Practical 
approaches to the complex patient with 
persistent back pain”.  

31 mars - 1 april pågår konferensen där 
första dagen är inriktad på psykologiska 
riskfaktorer och gula flaggor vid musku-
loskeletal smärta. Professor Anne  
Söderlund, Psykologiprofessor Tamar 

Pincus och fysioterapeuten Hans van 
Helvoirt, visar på olika beteendemedi-
cinska infallsvinklar. Mark Laslett avslu-
tar dagen med att tala om orsaker till 
rygg- och bensmärta som inte centralise-
rar.  Dag två är det Scott Herbowy och 
Hans van Helvoirt som leder oss genom 
dagen med fokus på de svårare patien-
terna och differentiering höft-rygg. 

Vi avslutar firandet med att erbjuda en 
avancerad kurs i extremiteter, med  

Scott Herbowy, MDT-lärare från USA. 
Kursen hålls 2-3 april.

Här kan du läsa mer om våra huvudtala-
re på konferensen och vad de kommer 
föreläsa om.  Du kan se hela konferens-
programmet på vår webbsida www.mck-
enzie.se Där hittar du också mer prak-
tisk information och länken till vår an-
mälningssida. 

Föreläsare i världsklass på jubileumskonferensen 
i Västerås 31 mars - 1 april

Presentation av huvudföreläsare

Priser (exklusive moms)
• Konferensavgift medlem:  
 Early bird:  2500 vid anmälan  
 före 15 januari

• Anmälan efter 15/1-17: 3 500
• Icke medlem: 3 800 kr
• Icke medlem dag 1: 2 500
• Precourse: 1500

• Post course: 3 900

Anmäl dig på www.mckenzie.se

Tamar Pincus PhD, är professor 
i hälsa och psykologi vid University College i 
London. Hennes forskning täcker olika forsk-
ningsområden så- som experimentell-, epide-
miologisk- och kvalitativ forskning. Forskning-
en har innefattat undersökning av uppmärk-
samhets- och minnes- faktorer hos smärtpa-
tienter; psykologiska prediktorer för dålig 
prognos vid ländryggssmärta, och studier av 
terapeuters föreställningar och attityder kring 
ländryggssmärta. Hon arbetat nära forskare 
från många yrkesområden såsom läkare, fysio-
terapeuter, osteopater, kiropraktorer och psy-
kologer från olika institutioner. Allra senast har 

hennes forskning fokuserat på hur man på bäs-
ta sätt kan kommunicera tröst och uppmunt-
ran till patienter inom primärvård. 

Tamar föreläser dag 1 om:

• Psychological Yellow Flags and Risk Factors in 
Musceloskeletal Pain 

• Psychological Intervention in Musceloskeletal 
Pain 

Tillsammans med Ann Söderlund och Hans Van 
Helvoirt deltar hon även i en paneldiskussion 

Mark Laslett blev fysioterapeut 
1971. Han tog sin examen i manuell terapi 
1976  och sin Diploma i MDT -91. Mark var 
lärare inom manipulativ terapi för rygg plus 
övre och nedre extremitet för Nya Zeelands 
förening för manipulativa terapeuter 1980-88, 
Han började undervisa mobiliserings- och ma-
nipulationskurser för MII -85 och la till egna 
kurser för övre och nedre extremitet 1990. 
Marks aktiva samarbete med MII upphörde -97. 

Han har hållit ca 250 kurser i Skandinavien, 
England, Europa, Nordamerika och Australien 
och deltagit i många internationella konferen-

ser. För närvarande är han gästforskare vid 
AUT University. Hans akademiska forsknings-
intresse handlar om att kunna diagnostisera till 
skillnad från att endast behandla. Mark dispu-
terade 2005 vid Linköpings universitet med ” 
Diagnostic accuracy of the clinical examina-
tion compared to available reference standards 
in chronic low back pain patients”. För närva-
rande är Mark djupt involverad i ” the Canter-
bury Initiative Health Pathway for Low Back 
Pain där man forskar på smärtsamma musku-
loskeletala problem i rygg och extremiteter 
med fokus på långvarig ländryggs-, nack- och 
skuldersmärta. Han arbetar också tillsammans 
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Scott Herbowy  var bland de 
första som utvecklade och presenterade MDT 
kurser i Nordamerika. Han har undervisat i 
MDT sedan 1993 och har varit Senior in-
structor sedan år 2000. Scott har hållit över 
350 MDT-kurser runt om i världen och har 
talat vid ett stort antal internationella konfe-
renser. Scott intresserar sig särskilt för MDT 
och extremiteter och har hållit över 35 extre-
mitets -kurser sedan 2001. Scott har sin privat-
praktik i Austin, Texas och han är sedan 15 år 
handledare där för Diploma-studenter. Vid 
konferensen i Sverige kommer fokuseringen 
att vara på MDT och nedre extremiteter med 

inriktning mot inkonklusiva patienter. Genom 
patientdemonstrationer visas undersöknings-
proceduren och behandlingsstrategier.

Scotts medverkan:
Dag 2:
• The Mechanical Inconclusive Patient, Assess-

ment and Handling.
• Patient Assessment (Inconclusive or MUR 

- Mechanical Unresponsive Radiculopathy)
• Update on Lower Extremities
• Patient Assessment with Hip Patient 

2-3 april
• MDT & Advanced extremities, 2-3 april 

Ann Söderlund PhD, är profes-
sor i Fysioterapi med beteendemedicinsk profil 
vid avdelningen för Fysioterapi, Akademin för 
hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högsko-
la i Västerås.

Hon leder en multidisciplinär forskargrupp, 
BeMe-Health. Forskningen i gruppen har en 
tvärvetenskaplig beteendemedicinsk syn på 
hälsa och hälsosam livsstil och är baserad på 
den integrerade kunskapen om mänskligt bete-
ende i funktion, aktivitet och delaktighet med 
syftet att förstå hälsa och hur hälsorelaterade 
beteenden förändras. Kunskap om interaktiv 

kommunikation i beteendemodifikation är 
viktigt för forskningsområdet. 

Professor Söderlund är också Editor-in-Chief 
för European Journal of Physiotherapy. Hon 
har lång erfarenhet av undervisning och hand-
ledning på alla nivåer och har presenterat sin 
forskning runt om i världen.

Ann föreläser dag 1 om: 
• Behavioral medicine in Physiotherapy- 

importance of Change.
• Dessutom deltar hon i en paneldiskussion 

med Hans van Helvoirt 

Hans Van Helvoirt  tog sin 
examen på International Academy for Physical 
Therapy  i Utrecht, Holland 1986. 1991 avslu-
tade han sin utbildning i manuell terapi i Bad 
Ragaz, Schweiz. I början av nittiotalet arbetade 
han som privatpraktiserande sjukgymnast med 
fokus på ryggproblematik. Efter avslutad Dip-
loma-utbildning i Wellington på Nya Zeeland 
1992 började han undervisa i MDT, från bör-
jan i Benelux-länderna och senare i flera euro-
peiska länder.  I mitten av nittiotalet avslutade 
Hans sin Masters of Arts i psykologi. Han ar-
betar nu i ett tvärvetenskapligt team för smärt-

lindring i Holland och är involverad i olika 
forskningsprojekt med fokus på att kombinera 
MDT och anestesiologi.

Hans medverkan: 
Dag 1:
• MDT, CBT (KBT) and Motivational Inter-

viewing (MI) 
• Paneldiskussion

Dag 2: 
• What if the patient doesn't centralize?
• The Influence of Centralization and Directio-

nal Preference on Spinal Control in Patients 
with Nonspecific Low Back Pain 

med fysioterapeut Tom Petersen PhD från 
Köpenhamn med att uppdatera deras klassifi-
ceringsystem av ländryggsbesvär från 2003 och 
med dr Arianne Verhagen vid Erasmus univer-
sitetet på en uppdatering av en systematisk 
review om tester för ländryggsradikulopati/ 
nervrotssmärta.

Marks medverkan:   
Håller precourse den 30 mars 
Föreläser på konferensen den 31 mars om: 
• Persistent Low Back and referred leg Pain: 

Diagnosis by Subtraction
• Cause of pain in non-centralizers:  

McKenzie’s Three Syndromes revisited

Mark medverkar även under jubileums- 
middagen den 31 mars
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At
t gå k

urs är att växa.

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

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas

Få nytändning

Kursprogram 2017

mckenzie.se/vardgivare

A-kurs, Lumbalryggen
Gbg 25-28 januari
Gbg 5-8 april
Stockholm 26-29 april
Ystad 17-20 maj
Gbg 13-16 september
Sthlm 4-7 oktober
Sthlm 8-11 november

B-kurs, Cervikal- och 
Thorakalryggen
Sthlm 19-22 april
Gbg 11-14 oktober
Sthlm 22-25 november
Ystad  6-9 december

C-kurs, Avancerad problem-
lösning lumbalrygg  + nedre 
extremitet
Sthlm 15-18 mars
Gbg 4-7 oktober

D-kurs, Avancerad problem-
lösning cervical- och 
thoracalrygg + övre extremitet
Sthlm 4-7 april
Gbg 29/11 - 2/12

Examen
Sthlm 20 maj
Göteborg 25 november

Fram till ett år efter din 
fysioterapeutexamen får du 

2 000 kr i rabatt 
på din första kurs i 

McKenzieinstitutets regi!
(gäller endast A-C-kurserna)

Kursprogram 2017

4-dagarskurs

Föreläsningar samt patientdemonstrationer, 

med fokus på smärta från lumbalcolumna.

A-kurs i Göteborg 

den 25-28 januari
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ÖVRIGA KURSER  
Klinisk resonemang  
Praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och 18-19 feb 2017 Umeå 
motorisk kontroll ländrygg-höft
Praktiskt inriktad kurs om smärta, funktion och 11-12 maj 2017 Umeå 
motorisk kontroll nacke-skuldra

Ultraljudskurser |Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)  

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 17-18 januari 2017 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs övre extremitet  9-10 februari 2017 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremitet 14-15 mars 2017 Stockholm
Hands-on C repetition och examen 19-20 april 2017 Stockholm

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)  
Steg 1 Introduktionskurs 31 januari - 1 februari 2017 Linköping
Steg 2 Fördjupning nedre extremitet 9-10 mars 2017 Linköping
Steg 3 Fördjupning övre extremitet  27-28 april 2017 Linköping
Steg 4 Reptition/examination 1-2 juni 2017 Linköping

Klinisk Neurodynamik  
Klinisk Neurodynamik - Upper Quarter  8-9 maj 2017 Haninge
Klinisk Neurodynamik - Lower Quarter  20-21 maj 2017 Haninge

OMT-UTBILDNING Datum Ort 
(OMT-UTBILDNING (OMT 1-kurser för leg. fysioterapeuter och fysioterapistudenter termin 6)

OMT 1 Nedre 10-12 feb, 18-19 mars, 6-7 maj 2017 Umeå

OMT 1 Nedre 8-10 mars, 6-7 april, 11-12 maj 2017 Lund

OMT 1 Nedre 27-29 april, 11-12 maj, 1-2 juni 2017 Stockholm

OMT 1 Övre 15-17 feb, 9-10 mars, 30-31 mars 2017 Västerås

OMT 1 Övre 3-5 april, 15-16 maj, 12-13 juni 2017 Göteborg

OMT 1 Övre 8-10 sept,14-15 okt, 18-19 nov 2017 Umeå

OMT 1 Övre 27-29 sept, 26-27 okt, 23-24 nov 2017 Lund

OMT 1 Övre och Nedre 21-22 jan, 4-5 feb, 18-19 feb, 4-5 mars,  Stockholm 
 18-19 mars, 1-2 april, 8-9 april 2017 

OMT 2 jan 2017-juni 2018 Göteborg

OMT 2 jan 2017-maj 2018 Haninge

OMT 2 aug 2017-dec 2018 Lund

OMT 2 sept 2017-dec 2018 Västerås

OMT 3 jan 2017-maj 2018 Haninge

OMT 3 sept 2017- des 2018 Västerås 

Info samt anmälan av ovan OMT-kurser till aktuell lärare, se www.OMTsweden.se! 

EVENEMANG/KONGRESSER Datum Ort

"Shoulder rehabilitation" med Ann Cools     27-28 januari 2017  Haninge

Kurs och workshop i rörelsekontroll Nacke/skuldra enligt Sahrmann´s MSI     1-2 april 2017  Göteborg

Information och anmälan se www.OMTsweden.see



Logiq* F6 
– prisvärd och användarvänlig

Nyfiken på diagnostiskt ultraljud?
– Prata med Medema först

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

Logiq* e BT12 och R6 
– med unika expertverktyg

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

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

Mycket lättanvända 
ultra ljudsapparater 
med touchscreen och 
avancerad teknologi. 

Venue* 40 och 50  
– enkel, snabb och flexibel

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

Vi kommer 
gärna till din klinik 

och demonstrerar vårt 
diagnostiska ultraljud. 
Ring idag för att boka 

ett besök!


