
ORTOPEDISK MANUELL TERAPI

MANUALEN
FYSIOTERAPEUTER I FORSKNING OCH PRAKTIK

MDT SEKTIONEN RAPPORTERAR FRÅN 
JUBILEUMSKONFERENSEN I VÄSTERÅS! 

FYIM/OMT KONGRESSEN 2017 VAR 
VÄLBESÖKT OCH INNEHÅLLSRIK! 

OK-SEKTIONEN FRÅN IDROTTSSKADA  
TILL KNÄPROTES OCH OSTEOPOROS!

NR 2 | 2017



ÖVRIGA KURSER  
Klinisk resonemang  
Praktisk inriktad kurs om smärta, funktion och  25-26 november 2017 Umeå 
motorisk kontroll ländrygg-höft  

Ultraljudskurser  
Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)  
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 31 augusti - 1 sept. 2017 Stockholm

Hands-on MSK utbildning för fot och underben 11 oktober 2017 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremitet 12-13 oktober 2017 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs övre extremitet 22-23 november 2017 Stockholm

Hands-on C repetition och examen 18-19 januari 2018 Stockholm

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)  
Steg 4 Reptition/examination 1-2 juni 2017 Linköping

Klinisk Neurodynamik  
Klinisk Neurodynamik - Lower Quarter  2-3 okt 2017 Haninge

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

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 24-26 jan, 8-9 feb, 1-2 mars 2018 Västerås

OMT 1 Nedre 2-4 okt, 13-14 nov, 27-28 nov 2017 Göteborg

OMT 1 Nedre 18-20 okt, 9-10 nov, 23-24 nov 2017 Västerås

OMT 1 Övre och Nedre 23-24 sept 30 sept-1 okt, 14-15 okt,  Haninge 
 28-29 okt, 11-12 nov, 25-26 nov,  
 9-10 dec 2017 

OMT 2 aug 2017-dec 2018 Lund

OMT 2 sept 2017-dec 2018 Västerås

OMT 3 sept 2017- dec 2018 Västerås 
 
Info samt anmälan av ovan OMT-kurser till aktuell lärare, se www.
OMTsweden.se! 

 

EVENEMANG/KONGRESSER Datum Ort
Shoulder rehabilitation: Advanced course med Ann Cools 2-3 februari 2018 Haninge
Cervicogenic Headache and Dizziness: Part 1 (Core course) 2-4 mars 2018 Göteborg
Information och anmälan se www.OMTsweden.se

Att
 gå kurs är att växa.

Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud 
från grundläggande kunskap om MDT till certi-
fi 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 13-16 september
Sthlm 4-7 oktober
Sthlm 8-11 november

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

C-kurs, Avancerad problem-
lösning lumbalrygg  + nedre 
extremitet
Gbg 4-7 oktober

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

Examen
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)

500 kr rabatt 

per person om 

ni går fl er från 

samma klinik!
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Årets kongress på Hotell Courtyard by 
Marriott i Stockholm, som vi arrange-
rade tillsammans med sektionen för 
fysisk aktivitet och idrottsmedicin, var 
återigen fullsatt. Vi har nu i flera år 
haft kring 300 deltagare vilket är fan-
tastiskt roligt!

Årets talare var bland annat Enda 
King, Paul Hodges och Clare Ardern.

På kongressen hade vi också den stora 
stora äran att få besök av Freddy Kal-
tenborn. Under middagen på fredag-
kvällen visade han hur man utan mik-
rofon hörs klart och tydligt i en sal för 
260 personer. Efter den uppvisningen 
av Freddy kommer jag i fortsättningen 
alltid att rodna lite varje gång jag ska 
tala i en mikrofon.

Till Freddys ära har sektionen instiftat 
ett pris som går till en person som 
gjort en betydande insats inom OMT 
specialistområde.

Årets och den första pristagaren av 
Kaltenbornpriset blev Peter Michaels-
son Docent och assisterande professor 

vid Luleå tekniska universitet. Mer om 
priset och Peter Michaelsson finner du 
i tidningen.

Om du inte planerat din semester 
ännu och letar resmål så håller WCPT 
kongress i Kapstaden, Sydafrika 2-4 
juli. Vi skickar vår MO representant 
då IFOMPT kommer ha möten i sam-
band med detta. Referat från detta 
möte kommer i Manualen till hösten. 

I februari 2018 kommer Ann Cools 
tillbaka med fortsättningsdelen, level 
2, på kursen Shoulder rehabilitation: 
What’s new from a scientific and clini-
cal point of view?

Så ni som har gått level 1, pass på!

Här kommer uppföljaren!

Vi hoppas också på ett återbesök av 
Professor Deborah Falla och Martin B 
Josefsen med kursen ”Cervicogenic 
Headache and Dizziness”. Håll utkik 
på hemsidan och Facebook.

På hemsidan ser ni  även datum för 
våra kurser i OMT, klinisk neurodyna-

mik, kliniskt resonemang, ultraljud 
och övriga kurser.

Vi tar gladeligen emot önskemål från 
Er medlemmar på föreläsare till kurser 
och kongress. Ni når oss via hemsidan.

Glöm inte följa oss på Facebook och 
Instagram! 

Ha nu en härlig vår och sommar så 
hörs vi till hösten.

/Kalle 

Kongress, kurser och  
Kaltenborn

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.
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Hallå där, för alla läsare av Manualen, 
vem är du? 
– Svår fråga...  För mig är kombinatio-
nen mellan ett utmanande arbete och 
rolig fritid nånstans målet.  Har ett stort 
intresse för hav, fjäll och natur och på 
äldre(?) dar även promenader med frun.  
Jag kom som många andra i kontakt 
med sjukgymnastik när jag idrottade 
och hade besvär från axel, knä med 
mera och började då intressera mig för 
att utbilda mig till sjukgymnast. Har 
därefter gått OMT-kurser samt arbetat 
inom universitetsvärlden ett antal år 
(numer docent och biträdande profes-
sor fysioterapi). Jag har drivits av att se 
om man kan göra saker på nya sätt -och 
då kan universitet vara en bra plats. Gi-
vetvis kan drivet stundtals bli ansträng-

ande eftersom det kan bli många påbör-
jade projekt men det känns som att nu 
är många bitar på plats och jag kan njuta 
lite mer.

Vad innebär OMT för dig? 
– Som grund tror jag på specialistkun-
skap, inom alla områden för sjukgym-
naster/läkare och vården för att uppnå 
ett gott resultat för patienterna. Utifrån 
de kurser jag gått, även om jag kanske 
initialt intresserade mig för idrottsmedi-
cin har jag funnit att OMT området 
alltid legat mig varmt om hjärtat. Det är 
omfattande både vad gäller djup och 
bredd inom det neuro-muskelo-skeleta-
la systemet. Helt enkelt ett specialist-
område som gör att man kan jobba och 
hjälpa många patienter med olika besvär.

Hur började allt med OMT -mastern? 
– Det var många pusselbitar och proces-
ser som både avlöste varandra och på-
gick parallellt.  Jag kände när jag gick 
steg-utbildningen inom OMT att det är 
en bra grund, och då kändes det spän-
nande att försöka få ihop universitets-
master med denna utbildning. Detta för 
att ge fler kliniker möjlighet att bli ett 
strå vassare, få fler verktyg i verktygslå-
dan och därigenom hjälpa patienter 
bättre. Grunden är att vi behöver speci-
aliserad kunskap, grundutbildningen 
täcker inte upp allt det vi behöver som 
sjukgymnaster. Så i slutet 2000-talet satt 
jag tillsammans med Ragnar Faleij i en 
gemensam grupp  som utredde specia-
listordningen inom LSR och vi började 

Vinnare av det historiskt första  
Kaltenbornpriset 2017 Peter Michaelson!

Motivering: 
Peter Michaelson är docent och 
assisterande professor vid Luleå 
tekniska universitet. 

Peter har med stort engage-
mang, struktur, ihärdighet och 
kunnande lyckats genomföra 
och etablera en Master i Fysiote-
rapi med inriktning Ortopedisk 
Manuell Terapi som den första i 
sitt slag. Mastern i Luleå uppfyl-
ler såväl högskoleverkets krav på 
akademisk Masternivå, Fysiote-
rapeuternas specialist förord-
ning samt IFOMPT krav på god-
känd utbildning i specialistområ-
det Ortopedisk Manuell Terapi. 
En kurs är genomförd, en andra 
är pågående och ett nytt intag 
sker hösten 2017. Detta har inne-
burit att fler fysioterapeuter 
kunnat utbilda sig inom specia-
listområdet men det har också 
inneburit att samverkan mellan 
kliniken och vetenskapen kom-
mit närmre.  Vi vill på detta sätt 
hylla en person som möjliggjort 
ett lyft av fysioterapeuternas kli-
niska kunnande med vetenskap-
ligt synsätt till gagn för patien-
terna och vården.
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prata om en OMT-Master. Ragnar nap-
pade och därefter kontaktades Björn 
Aasa som i samma veva blev ordförande 
i OMT-sektionen som också var positivt 
inställd till idén. Därefter påbörjade en 
lång process med mycket diskussioner 
på många plan samt mycket jobb för att 
kunna lägga fram förslaget till Luleå 
tekniska universitet(LTU) 2010-11. Det 
fanns inte ens en masterutbildning inom 
Fysioterapi vid LTU vid denna tidpunkt 
så även tillstånd för detta krävdes. För-
sta intag till OMT-Master var höstter-
minen 2012 med högt söktryck som har 
bestått (intag vartannat år). Jag tror att 
vi lyckades för att vi kom fram i rätt tid, 
och lyckades på något sätt övertyga rätt 

personer att detta var en bra ide´. Men 
utan Ragnar och Björn hade det varit 
omöjligt, även Lars Nyberg (professor 
Fysioterapi LTU), Ulrik Röijezon (uni-
versitetslektor LTU), Maj Lindström 
(universitetslektor, prefekt LTU) och 
Ingela Lundholm (lärare OMT) har 
varit oerhört betydelsefulla för att ut-
bildningen startat och genomförts på så 
bra sätt.

Hur är din relation till Mr Kalternborn? 
– Haha, vi har väl ingen direkt relation. 
Men det är ju en man som man hört 
talas om, läst böcker av och sett på film. 
Det var kul med en så stor guru på scen 
under kongressmiddagen och en stor 

ära att ta emot pris av honom. Han har 
ju lagt ner ett oerhört stort arbete att 
sprida OMT och är ju en av få hörnste-
nar inom OMT-världen. 

Vidare planer för framtiden? 
– Ta det lugnt och njuta lite av detta, 
alltså att vi lyckats skapa OMT-Mastern 
och att den rullar, att jag själv är färdig 
docent. Sen finns det kommande spän-
nande projekt med Ulrik Röijezon, 
Gwendolen Jull och Julia Treleaven 
framöver. 

/Lasse Johansson  
OMT-sektionens styrelse

Utdelas till personer som har visat en 
betydande insats inom OMT specialist-
område. Priset delas ut på OMT sektio-
nens kongress. Priset består av ett di-
plom, blomster och ära. Vi uppskattar 
gärna att pristagaren medverkar i en när-
mare presentation i vår tidning samt 
hemsida och facebook.

Syfte med priset är :

• Hedra Freddy Kaltenborn och hans 
arv inom OMT, nationellt och inter-
nationellt.

• Förankra sektionens historiska rötter

• Stimulera till klinisk kvalitetsarbete 
både när det gäller kliniskt handha-
vande och utveckling, men också 
dess vetenskapliga förankring. 

Nominering: 
Första gången priset utdelas har styrel-
seledamöterna inom OMT Sektionen 
fått nominera kandidater. Därefter via 
annons i Manualen, sektionens hemsida 
och via Facebook samt fysioterapeuternas 
hemsida. Nominering med motivering 

kan göras av leg. fysioterapeut som är 
medlem i OMT sektionen och skall vara 
öppen (ej anonym). Nomineringen skall 
ske senast 15 december året innan och 
skickas in till vald styrelseledamot i en-
lighet med annonsen om nominering. 

Beslut: 
Beslut fattas av en jury bestående av 
sektionsstyrelsen. Beslut fattas med 
majoritet via sluten omröstning efter 
presentation och diskussion. 

Kaltenbornpriset för främjande av klinisk kompetens  
inom Ortopedisk Manuell Terapi

OMT-sektionens  
styrelse 2017.  
För namn och kontakt- 
uppgifter se hemsidan.
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Under kongressens två dagar höll Enda 
King tre mycket intressanta och prak-
tiskt inriktade föreläsningar kring  
skaderisk, skademekanism och rehabili-
tering av skador i nedre extremitet. 
Fokus låg på patomekaniska skade- 
mekanismer ffa i vrist, knä och höft 
med syfte att identifiera och analysera 
bakomliggande faktorer.

Idrotter som kräver snabba förflyttningar 
och snabba riktningsändringar, t ex 
fotboll, rugby och amerikansk fotboll, 
har en hög skaderisk ffa i nedre extre-
mitet. Bakomliggande orsak är bl a att 
idrottaren inte klarar av att kontrollera 
bålens tyngdpunkt (”body of mass”) vid 
de här snabba förflyttningarna och 
riktningsändringarna vilket gör att  
rörelsekraften förflyttas till nedre  
extremitet. 

Vid en främre korsbandsskada utgör 
skjuvkraften som tibia utsätts för den 
absolut största skaderisken men Enda 
King betonar att det är viktigt att se 
sambandet mellan alla riskfaktorer då 
det ofta krävs en samverkan mellan 
dessa för att skada ska uppstå. Vid en 
främre korsbandsskada är bålens tyngd-
punkt och fotens position under dec-
celrationsfasen också viktiga. Om foten 
är utåtroterad och knät extenderat  
under deccelerationsfasen läggs ökad 
belastning på quadriceps istället för 
höftens laterala delar, vilket är mer  
optimalt. Ofta sker främre korsbands-
skador också påverkan av yttre stimuli 
och i en kaotisk miljö, t ex när idrott-
aren försöker undvika en annan spelare. 

För ljumskador utgör tidigare ljumsk-
skada den största bakomliggande ska-
deorsaken. Kan det bero på att den 
tidigare skadan inte var helt färdigreha-
biliterad, dvs den nya skadan är egentli-
gen den tidigare skadan som inte läkt 
fullt ut?

Vid ljumsksmärta har ett antal smär-
tande strukturer identifierats, t ex rec-
tus abdominis fäste, adduktor longus 
fäste, iliopsoas fäste och symfysen. Var-
för finns så många diagnoser för smärta 
i samma område? Är strukturen avgö-
rande för vår rehabilitering eller behö-
ver vi se till helheten och funktionen? 
Idrottaren kan ha smärta från två eller 
tre strukturer och viktigt är då att titta 
till den biomekaniska diagnosen och 
analysera varför skadan uppkommer i 
detta området. T ex visar forskningen 
på att nedsatt kontroll i ländrygg och 
bäcken bidrar till en ökad aktivitet i 
adduktor longus vilket i sin tur ger en 
ökad belastning på höftleden. 

Det är viktigt att analysera idrottarens 
individuella rörelsemönster för att hit-
ta förändringar i rörelsemönster och –
strategier och för att kunna erbjuda 
och lägga upp en optimal rehabilite-
ringsplan. Rehabilitering vid ljumsk-
smärta som fokuserar på att minska 
bålflexionen vid riktningsändringar 
samt också fokuserar på att minska den 
tid idrottaren har kontakt med under-
laget vid riktningsändringar visar på 
goda resultat.

”Fatigue” is our enemy” – så till vida att 
de svagheter som idrottaren har för-
stärks ytterligare vid fatigue. Det är 
därför viktigt att göra idrottaren mot-
ståndskraftig mot fatigue t ex genom 
att använda den som ett sätt att stegra 
belastningen i rehabiliteringen och  
övningarna. 

Enda King betonar att det under reha-
biliteringen är bra att ge idrottaren 
uppgifter som han/hon själv får försö-
ka att lösa. Genom att i rehabiliteringen 
t ex förstärka det beteende eller rörel-
semönster som du vill få idrottaren att 

undvika, får idrottaren själv en upple-
velse av dess ineffektivitet och kan själv 
hitta en strategi för att korrigera det. 

/Nina Nilsson  
OMT-sektionens styrelse

Referat på föreläsning 
Deadlift training for 
patients with low back 
pain – A comparison of 
the effects of a high-load 
lifting exercise and indivi-
dualized low-load motor 
control exercises.
 
Under kongressen fick vi höra en in-
tressant föreläsning av Lars Berglund, 
leg sjukgymnast och Med Dr. från 
Umeå Universitet. Lars är också aktiv 
styrkelyftare vilket väckt hans intresse 
inom detta område. Ländryggssmärta 
är vanligt förekommande, och olika 
typer av behandling har utvärderats. 
Man har funnit att utbildning för pa-
tienten samt träning har god effekt 
men det är oklart vilken typ av träning 
som har bäst effekt. 

I studien som Lars avhandling är base-
rad på var syftet att utvärdera övningar 
med rörelsekontroll jämfört med styr-
keträning med marklyft hos patienter 
med långvarig nociceptiv mekanisk 
ländryggssmärta. Marklyft stärker ryg-
gen och tränar kontroll av ryggens posi-
tion. Rörelsekontrollträning är indivi-

Referat från kongressen

Lars Berglund
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FÖLJ OMT SEKTIONENS ARBETE PÅ INSTAGRAM UNDER 
#OMTSWEDEN

danpassad träning av förmågan att 
kontrollera ryggen i rörelse gällande 
hållning och rörelse-/muskelrekryte-
ringsmönster. I studien ingick 70 perso-
ner, varav 30 män och 40 kvinnor. Man 
delade gruppen i två där en grupp trä-
nade marklyft samt fick utbildning, och 
en grupp tränade rörelsekontroll samt 
fick utbildning. 

Resultatet visade att patienter med 
mycket smärta och låg uthållighet/
styrka i rygg och höft hade sämre resul-
tat av marklyftsträning. Gällande själv-
skattad funktion (PSFS) såg man en 
bättre effekt av individanpassad rörel-
sekontroll träning än hos de som träna-
de marklyft. Gällande smärta (VAS) så 
hade båda grupperna liknande effekt 
över tid med en signifikant lägre smärta 
efter 2 och 12 månader. Gällande ef-
fekter av muskeltjocklek multifider och 
hållning såg man att det sker en tillväxt 
samt en viss förändring av hållningen i 
ländrygg/bäcken hos vissa patienter 
men man vet inte om dessa effekter är 
kliniskt relevanta.

Sammanfattningsvis kom man fram till 
att marklyft är en bra rehabiliteringsöv-
ning men passar inte alla patienter med 
ett smärtmönster av dominerande me-
kanisk nociceptiv karaktär. För att för-
bättra funktion (PSFS, MC-test) så är 
specificitet viktigt i träningen. Avseen-
de funktionsförbättring i styrka och 
uthållighet spekulerade Lars i att kan-

ske själva smärtreduceringen är viktiga-
re än själva träningsformen. Lars sum-
merade sin föreläsning med att säga att 
det finns inga dåliga övningar, endast 
bättre och sämre sätt att utföra och 
dosera övningar. Tack Lars för en in-
tressant föreläsning! 

Lars studie hittar man enklast på umu.
se och sök på Lars Berglund. 

Emma Söderström, 
OMT sektionens styrelse

 
Referat Sven Andreasson 
– Nya alkoholvanor kräver 
nya grepp i vården
 
Alkoholvanorna har genomgått en 
snabb förändring i Sverige de senaste 
åren. Det kraftiga drickandet har mins-
kat samtidigt som vardagsdrickandet 
har ökat. Många har nåtts av budskapet 
att måttligt drickande är hälsosamt. Vi 
ser en ökning av alkoholberoende, där 
flertalet är socialt välfungerade och 
med en mild eller måttlig grad av bero-
ende. Denna grupp drar sig för att söka 
hjälp då de inte uppfattar den befintliga 
beroendevården som relevant eller till-
talande för dem. Detta motiverar en ny 
inriktning i alkoholvården. Detta bör i 
högre grad bedrivas i primärvården 
eller annan vardagssjukvård. 

Alkoholen når alla organ och påverkar i 
stort sett hela kroppen, både in- och 
utsidan. Enligt världshälsoorganisatio-
nen, WHO, finns det mer än 60 sjuk-
domar som har sitt samband med hög 
alkoholkonsumtion. Och man behöver 
inte vara alkoholberoende för att råka 
ut för en alkoholrelaterad sjukdom; 
även måttlighetsdrickare drabbas.

Patienter som har sömnsvårigheter, 
problem med magen samt depressioner 
kan vara tecken på för hög alkoholkon-
sumtion. Likaså kan huden och skelet-
tet påverkas vid för hög alkoholkon-
sumtion genom större risk för psorias-
is, benskörhet och gikt. 

Vi fysioterapeuter träffar den här pa-
tientkategorin oftare än vad vi tror. Vi 
frågar sällan om alkoholvanor av flera 
anledningar. Hur ska vi handskas med 
svaret vi får? Hur kan vi bedöma om 
patientens alkoholvanor har något med 
de besvär som patienten söker för? Hur 
bedömer vi om konsumtionen är för 
hög eller inte, när blir det ett riskbruk? 
För mycket alkohol för den ena perso-
nen är kanske inte alls det för den an-
dra. AUDIT är testformulär som är 
utformat för att vårdpersonal ska kun-
na hjälpa patienter att testa sina alko-
hol- och drogvanor.

Karolina Thor, 
OMT sektionens styrelse
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Verksamhetsåret 
2016 har passerat 
och vi har återi-
gen genomfört 
årsmöte och en 
lyckad och välbe-
sökt årlig kon-
gress tillsammans 

med sektionen för OMT. I detta num-
mer kan ni läsa flera referat från kon-
gressen. Under verksamhetsåret 2016 
har vi genomfört flera kurser; både certi-
fieringskurser och andra. I samband 
med kongressen så bjöd vi in till en 
kvällsföreläsning för CSPT och specia-
lister och vi har ambitionen att bjuda in 
till flera föreläsningar. Vi har också arbe-
tat för att höja kvalitén på våra kurser 
ytterligare och påbörjat arbetet med att 

införa en webbaserad kursplattform för 
kursmaterial och kursaktiviteter. Web-
plattformen sjösattes vid en Certifie-
ringskurs B i februari och testas igen i 
maj. Det är vår förhoppning att ni som 
går kurserna kommer att ha mycket 
glädje av den. Styrelsen fortsätter för att 
jobba för er medlemmar med kurser 
och andra medlemsaktiviteter. Läs gärna 
verksamhetsberättelsen för 2016 som 
finns på vår hemsida.

I februari så for styrelsen till Köpen-
hamn för styrelsemöte och för att få 
inspiration till framtida kurser och kon-
gresser. Det var de danska fysioterapeu-
terna i idrottsmedicin som tillsammans 
med danska läkare i idrottsmedicin ar-
rangerar en årlig kongress i idrottsmedi-

cin – Sportskongres2017 - ’Treatment 
and Prevention of Sports Injuries’.  Den 
danska kongressen har blivit en av Euro-
pas största idrottsmedicinska kongres-
ser. Under 3 dagar hölls parallella före-
läsningar – alla på engelska. Kongressen 
besöktes av drygt 500 fysioterapeuter 
från hela världen. Vi vill gärna förmedla 
några av föreläsningarna som vi tyckte 
var spännande och de presenteras i det-
ta nummer av Manualen. Nästa år kom-
mer en Nordisk kongress i Idrottsmedi-
cin att anordnas i Köpenhamn på Hotell 
Scandinavia och vi kan bara tro att den 
kommer att bli lika lyckad och trevlig 
som denna var. Kanske ses vi där?

Eva Rasmussen Barr,  
Ordförande i FYIM

Ländryggssmärta är mycket komplext. 
Vi behöver se det ur ett bio-psyko-soci-
alt perspektiv där alla delar påverkar 
smärtupplevelsen. När de gäller bio-per-
spektivet är det så att alla inte är ”bygg-
da” på samma sätt.  Genetik har visat sig 
ha en stor betydelse, och hållning, fritid 
och arbete påverkar belastningen av 
ryggens leder på olika sätt. 

Många forskare har under flera år sökt 
efter Panacea dvs. lösningen på hur vi 
ska behandla personer med ryggsmärta. 

(Panacea = a solution or remedy for all 
difficulties or diseases). Det har genom-
förts åtskilliga jämförande behandlings-
studier för ryggsmärta utan några större 
effektskillnader mellan behandlingar 
eller träning. När det gäller träning av 
motorisk kontroll så verkar det finnas 
små effekter. När Macedo et al (2012) 
jämförde träning av motorisk kontroll 
med graderad träning så fann man inga 
skillnader. I en post hoc analys fann man 
att de patienter som hade en låg poäng 
på det som kallas ”Lumbar Instability 
Index (LII)” hade bättre effekt av moto-
risk kontrollträning. Det instrumentet 
har enligt Paul inget att göra med insta-
bilitet och han uppmanar att undvika 
att säga till patienterna att de har en 
instabil rygg vilket kan ge rörelserädsla! 
Låga poäng verkade däremot vara en 
indikaor för nociceptiv smärta vilket 
verkade innebära en god effekt av moto-
risk kontrollträning medan de med hö-
gre poäng hade en bättre effekt av gra-
derad träning och verkade ha en mer 
centraliserad smärta.

Det är inte lätt att subgruppera patien-
ter då det är många olika variabler som 
har betydelse.

Smärta kan vara nociceptiv, neurogen 
eller det kan finnas en central sensitise-
ring. Alla smärttyper har sin speciella 
verkningsmekanism och kräver sin spe-
ciella behandling. Eftersom dessa tre 
smärtmekanismer ofta överlappar var-
andra hos samma patient är det inte så 
lätt att sub-gruppera patienter utifrån 
vilken smärttyp de uppvisar.

Smärtan i sin tur påverkar det neuro-
muskulära systemet dvs. den motoriska 
kontrollen. Genom en sämre neuromus-
kulär funktion blir därmed belastningen 
av ryggens leder suboptimal vilket på 
sikt kan ge en nociceptiv smärta. 

Vidare så påverkas smärta och rörelse-
mönster av kognitiva, emotionella och 
beteendemedicinska faktorer. Faktorer 
som coping, rörelserädsla och mental 
hälsa påverkar på olika sätt också den 
akuta och kroniska smärtfasen. Även 
här behöver olika typer av psyko-sociala 

Ordföranden har ordet – Sektionen för fysisk 
aktivitet och idrottsmedicin

Referat Paul Hodges 
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faktorer bemötas och behandlas på olika 
sätt t.ex med Kognitiv beteende tera-
pi(KBT) eller Acceptance and commit-
ment ¬ Therapy(ACT).

Det finns idag flera system för att 
sub-gruppera patienter med ländryggs-
märta t.ex. TBC, MDT, O´Sullivan och 
MSI. Är det verkligen så enkelt att en 
patient uteslutande passar in i en speci-
fik grupp, dvs. inte i någon av andra sub-
grupperna och därmed är ömsesidigt 
uteslutande? 

Karayannis (2016) subgrupperade i en 
studie samma patienter till olika system 
och det visade sig att det fanns en hel 
del överlappning som antingen gick i 
samma riktning eller gav helt olika be-
handlingsval. Hittills har inte någon av 
dessa system heller visat på någon bättre 
effekt av behandling dvs. om man sub-
grupperar jämfört med att inte subgrup-
pera. Många av dessa system har också 
en bio-medicinsk ansats och tar inte 

hänsyn till det psyko-sociala. Paul visade 
exempel på hur man kan ”passa” i en 
subgrupp i ett av systemen men när 
man mäter de som grupperats till sam-
ma grupp uppvisar en stor spridning av 
t.ex. rörelserädsla; från obefintlig till 
hög.

Pauls förslag till sub-gruppering för att 
ge ”rätt” patient ”rätt” behandling är:

1. Definiera smärttypen t.ex. genom att 
använda Lumbar Pain Instability Index 
där de med med centraliserad smärta 
kan behöva patientutbildning, graderad 
träning, ev neurodynamisk träning.

2. Identifiera psykosociala faktorer som 
kan tänkas påverka smärtan. 

3. Identifiera de patienter som mår rela-
tivt bra. Det kan t.ex. göras genom att 
använda Start Back vilket är ett formu-
lär som finns översatt till svenska (Bet-
ten et al 2015) med 7 frågor för smärta, 
funktion, gula och röda flaggor. Dessa 

patienter behöver inte behandlas utan 
det räcker med patientutbildning och 
träning/övningar.

4. Individualisera behandlingen – kom 
ihåg att varje patients ”orkester” spelar 
sin egen melodi.

Fortsättningsvis så sa Paul att för att 
fortsätta forskningen inom det stora 
området ländryggsmärta så behöver 
man acceptera att behandlingseffekter-
na är små, fortsätta att söka efter ”Pana-
cea” samt acceptera att ländryggsmärta 
är en komplex och heterogen diagnos 
och fortsätta fundera över hur man bäst 
kan sub-gruppera patienterna till rätt 
behandling. 

Eva Rasmussen Barr

Med engagemang och stort intresse pre-
senterar Anne sin avhandling om kvinn-
liga fotbollsspelare och ACL skada. Syf-
tet med avhandlingen var i huvudsak att 
förbättra kunskaperna om kvinnliga 
fotbollsspelare som opererat ACL i ett 
knä samt personer som skadat ACL i 
båda knäna. Ytterligare fanns det som 
syfte att identifiera faktorer som ökar 
sannolikheten att genomgå ytterligare 
en korsbandsoperation. 

Den första studiens syfte var att under-
söka om det finns någon skillnad mellan 
fotbollsspelare som har opererat ACL 
och spelare med tidigare skada som valt 
att sluta. Deltagarna fick svara på 7 for-
mulär om knäfunktion och det var 94 
aktiva och 88 som tidigare varit aktiva 
som deltog. Sammanfattningsvis så hade 
de som återgått/var aktiva kortare tid 
mellan skada och sin operation och hö-
gre motivation att återgå till spel. 

I studie 2 så jämfördes ett testbatteri 

mellan en grupp ACL opererade med en 
kontrollgrupp. På gruppnivå kunde inga 
större skillnader ses i resultat men på 
individnivå kunde sidoskillnader ses hos 
de ACL opererade. 

Syftet i studie 3 var att se vilka faktorer 
som ökad sannolikheten för att opererar 
sig en andra gång på grund av ACL-ska-
da och data från korsbandsregistret an-
vändes. Sammanfattningsvis visade stu-
dien att de var unga patienter som öns-
kade snabb återgång till idrott som ope-
rerades en andra gång. Dock bör man 
beakta att det också kan vara den grup-
pen som rekommenderas en andra ope-
ration. 

I studie 4 undersöktes patientrapporte-
rad knäfunktion, aktivitetsnivå och livs-
kvalitet hos patienter med ACL-skada i 
båda knäna jämfört med patienter som 
är opererade i ett knä för ACL-skada. 
Resultaten visade inga skillnader i skatt-
ning mellan män och kvinnor däremot 

var kvinnor yngre när de ådrog sig sin 
första ACL-skada. Lite mindre än hälf-
ten ådrog sig sin andra skada inom 2 år 
efter den första och 23% gick tillbaka 
till nivån innan första skadan. 

Anne förmedlar några viktiga saker att 
tänka på när det gäller återgången till 
idrotten. Att testa både funktionella, 
subjektiva och psykologiska faktorer. 
Att ha ett testbatteri av flera olika tester 
är bättre en ett enskilt test och att grad-
vis återgå till spel. Därutöver är det vik-
tigt att och ha kommunikation med det 
medicinska teamet.  

Petra Källman Navier
Ledamot FYIM

Referat Anne Fältström
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Clare Arden, disputerad fysioterapeut 
från Australien föreläste vid två tillfällen 
under kongressen.  Den första sessionen 
hade titeln ”Return to play after acute 
injury. Current consensus on key issues” 

November 2015 arrangerades den första 
internationella kongressen med huvud-
fokus på Return To Play i Bern. Från 
detta möte kom man överens om ett 
konsensusuttalande gällande idrottares 
återgång till idrott efter skada. Clare 
beskriver att vägen åter till idrott inte 
enbart handlar om evaluering i slutet av 
en rehabiliteringsperiod. På resan för att 
tävla igen i sin tidigare tävlingsnivå mås-
te man först börja delta i träning (parti-
cipation), rehabilitering mm.  Efter det-
ta måste man komma tillbaks till den 
specifika idrotten (return to sport), för 
att sedan slutligen komma åter till att 
kunna utföra alla moment på den höga 
nivå som krävs (return to performance).

Då skada uppstår ställs ett antal viktiga 
frågor som skall besvaras; coachen – när 
kan idrottaren vara tillbaks i tävling 
(prognos)? Behandlaren – vilken risk 
finns för ny skada? Idrottaren – är jag 
redo att tävla? 

Hur kan vi prognostisera återgång till 
idrott? Kan magnetkameraundersök-
ning vara behjälplig för att avgöra när en 
struktur slutligen tål full belastning? 
Clare berättar om en studie där man 
visat att MR inte kunde ge ytterligare 
information om återgång till idrott utö-
ver patientens historik samt klinisk un-
dersökning efter akut hamstringsskada. 

Hur är det då med risk för ny skada? 
Tidig återgång verkar vara förknippat 
med ökad mängd re-skador vid muskel-
skador.

Vad gäller beslutet om idrottaren är 
redo bör basera sig på följande instru-
ment: Ett batteri av tester som liknar 
belastningen i aktuell idrott som även 
skall klaras av då idrottaren är uttröttad. 
Testerna bör vara evidensbaserade. God 
kunskap hos terapeuten om idrottaren 
samt kunskap om idrotten är en stor 
fördel när beslut om återgång till idrott 
skall tas. 

Vem ska då ta beslutet att återgå till 
match och tävling? Clare förordar ett 
gemensamt beslut mellan idrottaren, 
behandlaren samt tränare. Idrottaren 
skall få så mycket information som möj-
ligt och då kunna göra ett bra beslut 
baserat på den kunskap man fått av sin 
behandlare. Viktigt dock att förstå att 
motiven att återgå till tävling varierar 
mycket, rädsla för ny skada, oro för eko-
nomi, tryck utifrån via media eller familj 
är några exempel på faktorer som idrot-
taren måste väga in inför återgång till 
idrott. 

Som ”take home message” fick vi: 1. 
Återgången till idrott startar direkt då 
skadan sker. 2. Bra forskning och god 
praktisk evidens viktigt. 3. Eftersträva 
ett gemensamt beslut om återgång. 4. 
Basera beslut om återgång till idrott på 
individens förutsättningar. 

Clare´s andra föredrag; ”Training the 
mind to help the athlete achieve his or 
her return to sport goals” berörde det 
faktum att alla idrottare inte återgår till 
sin tidigare idrott efter skada. Varför är 
det så? Vilka faktorer påverkar vilka 
som återgår till idrott igen? 

Unga människor har 50% större chans 
att återgå till idrott jämfört med något 
äldre. Detsamma gäller män i relation 
till kvinnor. Idrottare på elitnivå återgår 
dubbelt så ofta till idrott jämfört med 
lägre nivåers utövare. 

Faktorer som att idrottaren är psykolo-

giskt redo att återgå till idrott samt oro 
över risk att få en ny skada visar sig vara 
viktiga när det gäller ”return to play”. 
Dessutom påverkas idrottaren av sina 
egna funderingar om sin förmåga att 
åter kunna prestera på rätt nivå samt 
hur ett beslut skulle kunna påverka 
framtiden ekonomiskt samt socialt. 

Kan vi då veta om idrottaren är mentalt 
redo för återgång? 

Clare går igenom ett antal instrument 
som visat sig användbara för att ge idrot-
taren stöd inför återgång till idrott. 
Bland andra;  ACL-RSI som är en enkät 
a 12 frågor som handlar om tilltro sin 
förmåga samt känslor inför återgång till 
idrott. Idrottaren kan ladda ner en app 
till sin telefon och svara på frågor som 
sedan skickas till behandlaren. Detta är 
det bästa instrumentet när det gäller att 
förutsäga återgång till idrott för kors-
bandspatienter.  

För att hjälpa idrottaren att bli mentalt 
redo att återgå till idrott så föreslås att 
idrottaren bör utföra delar av sin rehabi-
litering i sin tidigare nivå, gärna med en 
tidigare skadad idrottare som mentor. 
Dessutom bör tränare, föräldrar, fören-
ingar samt andra som delar intresse att 
idrottaren skall återgå säkert till idrott 
tidigt blandas in i rehabiliteringsproces-
sen. 

Slutligen får vi tre nyckelpunkter när 
det gäller att avgöra om idrottaren är 
mentalt redo att återgå till idrott: 

1. Följa hur mentalt redo idrottaren är 
kontinuerligt under hela rehabilite-
ringen. 

2. Använd din kunskap om idrottaren 
som du träffar ofta och kan därige-
nom värdera på ett unikt sätt. 

3. Delat beslut mellan olika discipliner 
och idrottaren. 

Lars Lundgren
Bosse Gabrielsson
Suppleant och ledamot i FYIM

Referat Clare Arden
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Karin Samsson som disputerade i de-
cember 2016 berättade om sin avhand-
ling - Physioteraist-led orthopeadic tria-
ge. Hon har i fyra studier undersökt 
skillnaden i hur fysioterapeuter (FT) i 
primärvården bedömer vilka patienter 
som är i behov av en ortopedisk åtgärd 
jämfört med de som bedömds av all-

mänläkare. FT var signifikant bättre på 
att bedöma vilka patienter som skulle 
skickas för ortopedbedömning. De pa-
tienter som bedömdes av FT var också 
mer nöjda och upplevde en signifikant 
bättre vårdkvalitet och även ett bättre 
hälsotillstånd 3 månader efter besöket. I 
en intervjustudie så sammanställdes 

patienternas upplevelser och förvänt-
ningar där ett övergripande tema var; Ta 
mig på allvar och gör något!

Eva Rasmussen Barr
Ordförande FYIM sektionen 

Rapport från symposiet om 
The apophysis – an impor-
tant risk factor for sports in-
juries in children and adole-
scents”
Föreläsare: Dr Amanda Johnson, UK, 
Dr Mathieu Sailly, Schweitz och Per 
Hölmich, Danmark

Dr Johnson, som arbetat inom fotbollen 
i England i många år beskrev problema-
tiken hos ungdomar (pojkar) i lagets 
utvecklingslag (skola) där man sett att 
vid den här typen av problem är det 
13,5 % från fötterna, 37,5 % från knäre-
gionen och 49 % från höft/ljumskregio-
nen. Fotproblemen kommer ffa hos de 

yngre spelarna och ju äldre de blir ju 
högre upp klättrar problemen. Viktigt 
att komma ihåg är att dessa problem kan 
finnas även hos killar upp i 20-årsåldern. 
Så även om man i första hand misstän-
ker muskel-senproblematik så ska de 
röntgas för att inte missa en avulsions-
fraktur. Det kan alltså vara ett ”growth 
related problem ” långt upp i åldrarna.

Mathieu Sally berättade att mycket av 
problematiken kring ”apofysitis” redan 
fanns beskrivet i litteraturen före 1951. 
Han beskrev de olika stegen i maturatio-
nen och har gjort en klassifikation av 
maturationen i symfysen (som är färdig-
växt vid 21-årsåldern). När patienten 
söker för adduktionsproblem (ljumsk-) 

och man utför ett ultraljud kan man se 
förändringar såsom vid apofysis. Görs 
det då en röntgen så ser man troligtvis 
(nästan alltid) förändringar men det är 
inte alltid förenat med problem men det 
är en riskfaktor som man måste ta med i 
sin bedömning.

Vid problem vid tuberositas tibiae har 
dessa troligtvis uppkommit av drag i 
senan men icke att förglömma att det är 
en komprimerande faktor av patellarse-
nan som ökar med ökad flexionsvinkel. 
Han föreslog att behandlingen i första 
hand skulle vara vila och anpassad trä-
ning. Hos dem med problem endast vid 
träning skulle den minskas med 25 % 
och sedan successivt minskas med ökad 

Referat Karin Samsson

Refererat från Sportskongres 2017 i Köpenhamn 
- ’Treatment and Prevention of Sports Injuries’

FYIM styrelsemöte i Köpenhamn FYIM styrelsen  samlad inför galamiddag på den danska kongressen
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problematik. Han föreslog även att man 
kunde använda is, kompressionsband 
(visste att det förekom men använde det 
väldigt lite själv), NSAID (användes inte 
på barn!), gips i 6 v på barn och stötvåg 
(ECSWT) användes aldrig. Stretching 
(hade gjort en studie med handhållen 
dynamometer för att fastställa draget) 
gav smärtlindring i 1 timme men sedan 
återkom problemen vilket föranleddel 
att han inte rekommenderade stret-
ching. Styrketräning var okej men min-
dre bra. Det viktigaste var att träna rö-
relseinlärning av respektive idrott samt 
neuromuskulär träning. Dock viktigt att 
undvika tidig specialisering.

Per Hölmich rapporterade att det fanns 
mycket få artiklar i ämnet. De som drab-
bas mest är pojkar i 14-års åldern (76 
%). Hos fotbollsspelare var det vanligast 
att problemen uppkom då patienten 
skjuter bollen. Hölmich visade också 
bilder på olika sorters avulsionsfraktu-
rer och föreslog att operation kan utfö-
ras när man har en distraktion på 2-3 
cm men att det är viktigt att välja rätt 
patient!

Christina Mikkelsen 
Ledamot FYIM

”Shuold we train smarter 
and harder?”
Med denna fråga inleder Tim Gabett sin 
föreläsning på kongressen I Köpen-
hamn. En kort presentation följer över 
modeller som ska bedöma skaderisken 
som avslutas med en ny modell som 
även tar hänsyn till belastningen utöva-
ren utsätter sig för: The workload injury 
aetiology model. Se artikel nyligen publ-
icerad i British Journal of Sports Medi-
cin.  I modellen används the acute:chro-
nic workload ratio för att se relationen 
mellan skaderisk och förändringar i be-
lastning över tid. Enligt Gabett är det ett 
bra komplement för att bedöma risken 
för skada. 

Vidare presenteras olika fakta och teo-
rier om träning och skador.  Att korrela-
tionen mellan hård träning och skador 
finns, ju hårdare vi tränar desto fler 
skador får vi. Men även att hård träning 
över tid skyddar mot skador. Vid en viss 

punkt så vänder sambandet mellan för 
stora ökningar i träningsmängd och 
ökad risk till att i stället vara att stora 
ökningar ger en liten risk för skada. Här 
hänvisar Gabett till en studie som är 
publicerad 2012 (Gabett och Ullah: 
Relationship between running loads  
and soft tissue injury in elite team 
sports athletes). Vi påminns om att det 
finns bevis i litteraturen för att både för 
lite träning/underträning och för myck-
et träning/överträning korrelerar med 
skadefrekvens.  Att god kondition skyd-
dar mot skada och att en kraftig ökning 
av belastningen en ”spike” ökar risken 
för skada. Ett sätt att hitta balans i detta 
är att inte öka belastningen med mer än 
10% per vecka. 

På en av de sista slidesen så står det: Det 
som är eftersträvansvärt är hög grad av 
fitness och låg grad av trötthet/utmatt-
ning (fatigue)!

Petra Källman Navier 
Ledamot FYIM

”Return to sport after acute 
muscle injuries”
Först ut vid detta symposium var 
Arnlaug Wangensteen som presenterade 
”Return to sport (RTP) after acute ham-
strings injuries”. Arnlaug beskrev först 
de vanliga riskfaktorerna för akut ham-
stringsskada; hög hastighet och snabba 
riktningsförändringar samt att 80% av 
de akuta hamstringsskadorna drabbar 
proximal delen av biceps femoris och 
risken för återfallsskada är stor. Val av 
tidpunkt av magnetkameraundersök-
ning (MRI) ansågs inte lika angeläget 
som tidigare utan kunde genomföras 
någon gång under dag 1-7. Det viktigas-
te inslaget vid bedömning av ham-
stringsskada menades vara en strukture-
rad patienthistoria (anamnes) och kli-
nisk bedömning och att kontrollera för 
ödem under dag 1-7. Det ansågs också 
svårt att kunna bedöma RTP, men fo-
kus, enligt Arnlaug, bör ligga på den 
kliniska bedömningen, vilken är något 
som kan förbättras. MRI ansågs inte ge 
någon extra information. 

Efter denna föreläsning fortsatte sym-
posiet i hamstrings tecken med Nick 

van der Horst som också pratade om 
hamstrings och kriterier för RTP och 
risken för återfallsskada. Nick gav en 
relativt dyster bild av skadepanoramat 
för denna skada där antalet hamstrings-
rupturer ökar med 4% per år och 50% 
drabbas av re-ruptur inom 1 mån efter 
RTP. Kriterier för RTP efter akut ham-
stringsskada presenterades enligt: från-
varo av smärta (under palpation, test av 
styrka, flexibilitet och funktionell pre-
stationsförmåga. Likvärdig flexibilitet av 
hamstrings hos båda benen där både 
passiv och aktiv straight leg raise test 
bör bedömas. Fortsatta kriterier var 
även psykologiska faktorer och idrotta-
rens självförtroende, prestation av 
på-fältet-tester och klartecken från 
medicinsk personal.

Seth O´Neill pratade vadskador där man 
har konstaterat en längre rehabtid efter 
soleusskada jämfört med gastrocnemi-
usskada. Det framkom även att vadska-
dor var mer relaterade till joggning än 
till sprintmoment- i kontrast till andra 
muskelskador. Det ansågs betydelsefullt 
att fokusera på att identifiera lokalisa-
tion, återfå styrka och uthållighet i vad-
muskeln för att minska risken för 
re-ruptur av vadmuskeln och även för 
att minska risken för andra skador, ex-
empelvis främre korsbandsskada. 

Sist ut var Andreas Serner som presen-
terade skadepanoramat vad gäller rectus 
femorisruptur/skada, en skada som 
framför allt sker i en ofta explosiv 
idrottssituation där maximal höftexten-
sion föreligger direkt före att en maxi-
mal knäflexion utförs. De flesta proxi-
mala rectus femorisrupturer inkluderar 
senan och rehabprotokoll för denna typ 
av skada ansågs dåligt beskrivna i littera-
turen. Det tycktes dock viktigt att så 
fort som möjligt börja belasta muskula-
turen med ett progressivt belastnings-
protokoll; hög volym initialt, med suc-
cessiv ökad intensitet (belastning) och 
därmed minskad volym. 

Föreläsare var: MSc Arnlaug Wangens-
teen, Norway; PT Nick van der Horst, 
Netherlands; PT Seth O’Neill, UK; PhD 
Andreas Serner, Denmark

Sofia Ryman Augustsson,  
Med Dr, leg sjukgymnast
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“Moving Beyond Exercises 
for Managing Patellofemoral 
Pain, Patella Tendinopathy 
and Iliotibial Band Syndrome 
(Dr. Michael Skovdal  
Rathleff, PT Simon Lack, 
PT Bradley Neal)”
Knäsmärtor drabbar ca 30 % av ungdo-
mar mellan 15-19 år, där patellofemora-
la smärtor(PFSS) är vanligast orsaken till 
besvären Det finns evidens för att reha-
biliteringsträning minskar besvären vid 
PFSS och patellar tendinopathy(PT) på 
kort sikt. På längre sikt är evidensen 
sämre. Det finns idag otillräcklig data 
för att specificera vilken typ träning som 
skall rekommenderas vid PFSS. Idag 
finns mycket låg evidens för att rehabili-
teringsträning hjälper mot IT-bandsyn-
drom.

Huvudbudskapet i föredraget angående 
PFSS var att vi som fysioterapeuter be-
höver vara noggranna i att analysera hur 
besvären uppkom och främst inrikta oss 
på vilken belastningsdos ungdomarna 
har utsatt knät för innan debut av be-
svären och att vi både tittar på totala 
dosen under flera veckor samt om det 
förekommit en drastiskt ökad dos under 
enskilda veckor. Likaså att vi är grannla-
ga i utbildning av den unga patienten 
vad gäller främst belastningsdos i kom-
bination med övningar för att adressera 
eventuella svagheter i quadriceps och 
proximal muskulatur såsom höft och 
bål.  Mikael Skovdal Rathleff har in stu-
die påvisat att complience till både re-
kommenderad belastningsdos och rätt 
utförd övervakad träning ger en större 
andel besvärsfria patienter(44 % jäm-
fört med 22 %) vid 24-månaders upp-
följning efter en 3-månaders interven-
tion. Han menar också att en av fram-
gångsfaktorerna är att använda en pro-
gressionstrappa där patientens 
smärtupplevelse får styra progressionen.

Bosse Gabrielsson 
Ledamot FYIM

Supplements injections, vi-
tamins and other sorts of ga-
soline for the athletic knee 
– an update 
Professor Henning Bliddal, 
Danmark
Dr Bliddal hade fått uppgiften att sum-
mera de olika alternativ för behandling 
av knäbesvär som finns inom supple-
mentär medicin. 

Ledbrosket i knät bryts sakta ner, en 
skada i knäleden kan påskynda denna 
process. Ett av hans råd till åhörarna var 
att tillse att patienten har en fullgod 
kost efter akut knäskada.  Tillräckligt 
med Protein, creatin, omega 3 fett samt 
antioxidanter bör ingå i kosten i den 
akuta fasen. 

Vikten har en stor betydelse för besvär 
associerade med artros i knäleden, stu-
dier visar att en viktnedgång ger bättre 
livskvalitet och mindre smärta för dessa 
patienter, dock verkar inte viktnedgång 
kunna påverka den långsiktiga nedbryt-
ningen av ledbrosket. 

Då artros i knäleden är vanlig i hela värl-
den har många olika former av terapier 
provats, inom skolmedicin men även 
inom örtmedicinen som professor Bild-
dal refererar till som ”äldre än historien”. 

Vid föredraget beskrives ett antal verk-
samma och mindre verksamma preparat 
örtmedicinen, i ett försök från 2000 
jämförde man Ingefäras effekt på smärta 
och funktion vid knäartros med parace-
tamolpreparat. Detta försök visade att 
Ingefära kunde ha samma smärtlindan-
de och funktionshöjande effekt som en 
tablett Alvedon. Dock får inte Ingefäran 
hettas upp vid tillagning då den aktiva 
substansen -Gingerol inte tål värme.  

Samma positiva effekt visade sig även 
Aloe har för artrospatienten, alltså un-
gefär lika bra som en värktablett. 

Lite mer lovande var då användandet av 
Avocado och Sojaböns olja (ASU) där 
man kunde visa att detta kunde ge även 
lite mer effekt än en enstaka paraceta-
moltablett. 

Populärt i Danmark men även i Sverige 
är Nyponpulver som ett tillskott. Effek-
ten av Nyponpulver var ungefär lika 
kraftfull som det man fann vid använ-
dande av Avocado, alltså möjligen mer 
effektivt än en Alvedon. 

Vitaminer anses inte kunna ge något 
positivt tillskott för knäartospatienten 
vad gäller minskad smärta eller förbätt-
rad funktion.

Efter denna genomgång av örtmedicin 
gick professor Billund vidare till att dis-
kutera effekterna av cortisoninjektion 
som behandling vid Knäartros. Summe-
ringen av denna diskussion blev att Cor-
tison inte verkar kunna påverka smärta i 
ett ej aktivt inflammerat knä med artros. 

Fortsatt beskrev föreläsaren vad han 
kallade ” Mysteriet Glucosamin”. Vid 
utvärdering av ett stort antal studier 
gällande Glucosaminets effekt visar det 
sig att enstaka tillverkare har bättre ef-
fekt än övriga. Detta förklarar tillverkar-
na med att innehållet och kemin gällan-
de distribueringen av glucosaminet skil-
jer sig från övriga tillverkares och därför 
kan de ha en bättre effekt. Vid analyser 
ter det sig som att detta stämmer när 
man följer de studier som är utförda. 
Dock finns det vissa frågetecken på 
eventuell bias i studierna då dessa i viss 
mån är finansierade av det företag som 
tillverkar produkten. 

Avslutningsvis beskrivs mängden Volta-
ren som kan tränga genom huden ner 
till afficerad vävnad. Detta har utvärde-
rats genom nålelektroder direkt subku-
tant samt i muskel, dessa elektroder 
användes för att mäta koncentration av 
ämnet. Konklusionen blev att det inte 
tränger igenom kliniskt verksamma 
koncentrationer varken i plasma eller i 
lokal vävnad. 

Lars Lundgren 
Suppleant FYIM
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Genom ett samarbete mellan SFAIM 
och FYIM anordnades en kurs med 
Enda King på Bosön i Stockholm 27-28 
april. Närmare 40 deltagare spenderade 
två tuffa dagar med teori varvat med 
mycket praktik och en engagerad Enda. 
Efter första dagen med något mer teori 
och gemensamt häng på kvällen startade 
fredagen kl 8.00 vid löparbanorna. Efter 
en kort teorirepetition av moment från 
gårdagen var det sedan dags för marklyft 
på två och ett ben med fokus på att hitta 
”hem”, dvs att starta och avsluta i kor-
rekt position. Vidare praktiserades 
hopp, landningar och övningar som är 
förberedande för detta. Parallellt fördes 
kliniskt resonemang om vad vi gör och 
varför. Varför bör man kunna stanna 
snabbt vid landning? Hur hänger mönst-
ret som man har vid knäböj ihop med 
landningsmönstret? 

Efter lunch var det dags att dra på sig 
jackan för nu fortsatte dagen utomhus. 
Det övades sidhopp, sidsteg, snabba 
förflyttningar med och utan externa 
vikter. Alla deltog i momenten efter 
bästa förmåga, utmanade sina egna grän-
ser och testade nya tekniker. Genomgå-
ende jobbar Enda med korta instruktio-
ner oftast av extern karaktär. I stället för 
att instruera -Ha böjda knän genom hela 
övningen så ges instruktionen –Fokuse-
ra på en punkt  framför dig och håll dig i 
nivå med den genom övningen. Ett an-
nat sätt är att göra övningen lite för svår, 

tex lägga till en vikt vid 
en sidoförflyttning för att 
det då blir mer uppen-
bart när en tappar 
kontrollen eller inte kan 
utföra moment i tänkt 
hastighet och personen/
kroppen måste då till 
nästa gång att hitta en 
strategi för att lösa pro-
blemet. Vid upprepade 
tillfällen under dagen så 
kunde vi se att det fung-

erade för de i gruppen som ställde upp 
som testpersoner. Detta är något vi alla 
behöver bli bättre på i vårt dagliga arbe-
te. Vilken instruktion ger bäst effekt? 
Hur får jag personen att ”hitta” rörelsen 
så den får med sig ett fungerande verk-
tyg hem då träningen utförs utan ”be-
vakning”. Vidare förmedlade Enda hur 
bra det fungerar att använda visuell 
feedback i form av film. 

Som avslutning summerade Enda sitt 
sätt att se på rehabilitering och vad som 
är viktigt att tänka på när det gäller dos, 
respons och frekvens. Hur lägger vi upp 
ett enskilt träningstillfälle. Vad börjar vi 
med och vad avslutar vi med? Frågan 
om när och hur bör vi träna plyometris-
ka moment kom upp? I slutet eller i 

början av passet, när personen är trött 
eller pigg? Endas svar var tydligt! Träna 
det efter uppvärmningen, alltså tidigt i 
passet. Med motiveringen, om vi ska få 
till en ökad kapacitet i dessa moment så 
sker det bäst då det neuromuskulära 
systemet är piggt, inte när det är uttröt-
tat. Detta fick mig (och kanske fler) att 
haja till och inse att det ligger något i 
det. Det utmanar det tankesätt att vi ska 
träna komplexa moment även då idrot-
taren är trött, för det liknar den situa-
tion de befinner sig i tex i slutet av en 
match, som är ett vanligt förekomman-
de resonemang bland oss fysioterapeu-
ter. Men det här är ju varför vi går på 
kurs! För att våra tankar och föreställ-
ningar ska utmanas gång på gång och 
förhoppningsvis ger det oss bättre kun-
skap och verktyg i arbetet med våra pa-
tienter. 

Den övergripande känslan efter kursen 
var att det var högt i tak och att delta-
garna guidades med tydlighet genom de 
olika momenten som följde på varandra 
i ibland ett rasande tempo. Jag tror de 
flesta gick hem stärkta och fyllda med 
energi och lite tryggare i att vi kan hjäl-
pa!

Petra Källman Navier 
Ledamot FYIM

Rapport från Kurs med Enda King på Bosön - 
Advanced rehab for Lower extremity
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Våra sidor i detta nummer kommer helt 
att ägnas åt jubileumskonferensen i Väs-
terås 31 mars- 1 april, då vi firade 25 år. 
Vi hade flera internationella föreläsare 
med syftet att fördjupa och bredda vår 
kunskap i olika riktningar. Du kan läsa 
flera tänkvärda referat på de kommande 
sidorna och samtliga referat hittar du 

även på www.mckenzie.se 

Vår förbundsordförande Stefan Jutter-
dal öppnade konferensen med några 
tänkvärda ord såsom den vision som 
Fysioterapeuternas kongress antog 
2016: Alla ska kunna leva ett hälsosamt 
liv i rörelse. 

På fredagskvällen hade vi en jubileums-
middag. Den första styrelsen för Svens-
ka McKenzieföreningen var inbjuden 
och representerades av Suzy Solberg 
och Ingrid Käck, två pigga och glada 
pensionärer, samt Monna Thorssell och 
Inge Forchhammer (också pigga och 
glada men inte pensionärer;). Mark 
Laslett höll ett uppskattat tal under 
middagen och beskrev hur det gick till 
när McKenzie kurserna startade och 
metoden introducerades i Sverige. Mark 
var en av de första MDT-lärarna i Sverige.  

Två hedersmedlemmar fick diplom och 
evigt medlemskap i Svenska McKenzie-
institutet; Mark Laslett och Lars Deger-
feldt.  Båda har varit mycket betydelse-
fulla för föreningen. Lars avtackades 
efter att han varit en väldigt uppskattad 
lärare i många år inom MDT. Många 
kursdeltagare har uttryckt sin uppskatt-
ning av Lars genom åren som gått!  

Vi brukar årligen dela ut priset ”Lyftet” 
till någon som har betytt mycket för vår 
förening.  Detta jubileumsår passade det 
alldeles extra bra att vår administratör 
Catrine Jonseth fick priset efter många 
års strävsamt arbete med sin ständigt 
positiva framtoning.

Det händer mer spännande under 2017! 
Först ut är den internationella MDT- 
konferensen i San Fransisco 22-24 sep-
tember.  I slutet av oktober hålls fysiote-
rapeuternas konferens på Stockholm 
Waterfront 25-27 oktober. MDT-sek-
tionen deltar då i två utbildningsblock 
på fredag den 27 oktober dels ”Inflam-
matorisk eller mekanisk ryggsmärta – 
att differentiera och behandla” tillsam-
mans med Reumasektionen och ”Cervi-
kalen – Huvudsaken är rätt diagnostik 
och behandling” tillsammans med övri-
ga sektioner som deltar i Manualen.

 
Gunilla Limbäck  
Svensson 

Ordförande i MDT- 
sektionen och i Svenska 
McKenzieinstitutet 

MDT:s ordförande har ordet 

Stefan Jutterdal inledde konferensen.

Mark Laslett tar emot hedersdiplomet under  
jubileumsmiddagen. Fotograf: Ola Rolf.

Lars Degerfeldt blev avtackad och fick också ta emot hedersdiplom. Här med 
Monna Thorsell och Inge Forchhammer, som tillsammans utgjorde delar av 
den första styrelsen. Fotograf: Ola Rolf.
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Tamar Pincus, professor i psykologi 
från Royal Halloway, University of Lon-
don höll tre lysande föreläsningar där 
hon påminde oss om vikten av att kom-
ma ihåg den psykologiska interventio-
nen i vår iver att lösa muskeloskeletala 
problem. 

Den första föreläsningen handlade om 
gula flaggor och psykologiska riskfakto-
rer. Där belyste hon bland annat depres-
sion vid smärttillstånd. Hon ansåg att vi 
bör skilja mellan nedstämdhet på grund 
av smärta som kan vara en helt adekvat 
och normal reaktion, och klinisk depres-
sion som är en psykisk sjukdom, men 
att dessa helt skilda tillstånd i kliniska 
situationer ofta likställs. 

Att ge behandling mot depression när 
patienten är nedstämd på grund av 
smärta fungerar inte alltid utan behand-
lingen bör i första hand riktas mot 
smärttillståndet. Vid klinisk depression 
skall däremot depressionen behandlas 
först, innan smärttillståndet. 

Tamar utmanade också 
våra uppfattningar om 
fear-avoidance och men-
ade att viss grad av 
fear-avoidance kan vara 
helt adekvat, under för-
utsättning att det inte 
stör patientens globala 
mål i livet. Resultaten av 
behandling mot fear-av-
oidance har heller inte 
fram till dags dato varit 
lysande. För att förbättra 
detta bör vi framöver 
tänka mer på patientens 
globala mål och de even-
tuella hinder som bete-
endet ger, samt identifie-
ra om patienten upplever 
att besvären ger en för-
ändring av hens identitet 
inom och utom familjen 
(vem/vad är jag och 

vem/vad kommer jag att bli). Eftersom 
inga specifika övningar är effektivare än 
vardagliga sysslor bör vi bädda in öv-
ningarna i vardagsysslor och sätta be-
handlingsmål utifrån patientens önske-
mål om identitet, ”vem vill du vara och 
hur gör vi för att komma dit”. 

Tamars andra föreläsning ”Psychological 
Intervention in musculoskeletal pain” 
beskrev de resultat vi har idag ifrån stu-
dier av psykologiska interventioner. 
Sammanfattningsvis kan sägas att stu-
dier där det varit allmänläkare som be-
dömt förekomsten av psykosociala 
prognostiska faktorer och sedan stått 
för behandlingen av dessa inte visat någ-
ra resultat. 

De problem vi upplever när man i stu-
dier jämför ”sedvanlig sjukgymnastik” 
med annan behandling verkar också 
finnas i studier när man undersöker 
psykologiska interventioner. Endast 6 av 
18 studier använde psykologiska inter-
ventioner inom psykologiska högrisk-
grupper, det vill säga, övriga hade ingen 
subgruppering/klassificering av patien-
terna. 

I de sju studier som inte visade någon 
fördel med psykologisk intervention 
över sedvanlig behandling, så använde 
ingen en psykolog som behandlande 
terapeut.

I de 11 studier som visade positiv effekt 
så var behandlande terapeut en psyko-
log i 7 av dessa studier. Tänk er själva att 
jämföra fysioterapi utförd av till exem-
pel sjuksköterska mot annan behand-
ling! Kontentan blir att man inom grup-
pen med muskuloskeletal smärta bör 
rikta psykologiska interventioner till 
subgrupper med hög risk (screenat med 
t ex StartBacK). Behandlingen bör kom-
bineras med ren fysisk behandling och 
att det ska ske i tillräckligt hög dos. Be-
handlare bör vara psykologer och fysio-
terapeuter. 

Tamar Pincus inledde sin tredje och 
sista föreläsning Identifying distressed 
patients, med prevalenssiffror för före-
komst av depression bland människor 
med långvarig värk (30% ) och bland 
dem med fibromyalgidiagnos (56%). 
Dessa patienter kan beskriva störd natt-
sömn, viktuppgång eller motsatsen, 
trötthet liksom avsaknad av känsla av 
sammanhang/stöd eller framtidstro.

Föreläsaren framhöll att bruk av psykia-
triska diagnoser kan vara olämpliga och 
inte hjälper patienterna. Många kliniker 
undviker att ta upp mer emotionella 
aspekter i patienternas beskrivning av 
värk och smärtproblematik. Patienter 
kan även reagera mot psykologiska för-
klaringar till deras smärta. Det är alltså 
ett viktigt men känsligt område. 

Tamar beskrev hur smärta ofta kan ge 
störd nattsömn, skapa oro, rädsla och 
nedsatt stämningsläge men att det är 
först då detta står i vägen för återhämt-
ning som vi använder begreppet Gul 
flagga och vid mer extrema tillstånd 
Orange flagga (vilket är den psykiatriska 
motsvarigheten till det vi kallar Röd 
flagga). Om detta anas kan det vara bätt-
re hänvisa patienten till psykiater än 
biopsykosocial behandling. Som exem-

Psykologiska faktorer vid ryggbesvär  
- Tamar Pincus

Professor Tamar Pincus höll tre uppskatt- 
ade föreläsningar. Fotograf: Ola Rolf.
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pel på diagnoser angavs schizofreni och 
bipolaritet. 

Det utmanande för oss kliniker kan vara 
att särskilja normalt beteende från gul 
respektive orange flagga d v s är sinnes-
stämningen bara en naturlig del av 
smärtproblemet eller är den ett separat 
hälsoproblem?

Patienten med adekvat nedsatt stäm-
ningsläge anger förlust av funktioner, 
berättigad oro inför framtiden och ser 
problem men kan diskutera dessa för att 
nå lösning. Patienten med mer uttalad 
depression kan inte se lösningar utan 
besvarar alla förslag från terapeuten 
med ”Yes, but…” istället för att bemöta 
och diskutera. Ett förslag kan vara att 
istället fråga patienten om varför denne 

söker vård eller om hen har några egna 
förslag på lösningar. Här krävs snabb 
insats med KBT och team med biopsy-
kosocial inriktning. 

Patienter med ännu djupare depression 
anger självhat, skuld, skam och känsla av 
total hopplöshet och ska snabbt skickas 
vidare till psykolog eller psykiater. Före-
läsaren hänvisade även till en av sina stu-
dier (Pincus et al 1995) där det fram-
kom att patienter med denna allvarliga-
re depression angav ord som ”unlova-
ble” och ”shameful” då de skulle 
beskriva sig själva eller ”en vän” medan 
de med smärtrelaterad nedstämdhet 
använde ord som värk och handikapp.

I en annan studie (Pincus & Morley, 
2001) behandlas tre domäner; Jaget, 

Smärtan samt Sjukdomen eller Åkom-
man. Om vi inte kan behandla smärtan 
kan vi istället koncentrera oss på jaget 
ex via KBT. Föreläsaren riktade viss kri-
tik mot denna form av behandling då 
den kan tendera att fokusera alltför 
mycket på friskt beteende och coping 
och missa olika former av depression. 
Det är sparsamt med studier på områ-
det kronisk smärta som riktar sig mot 
depression och icke farmakologisk be-
handling, däremot förskrivs ofta anti 
depressiva läkemedel.

Sammanfattning:
Göte Norgren, Sjukgymnast, Dip MDT
Thomas Cullhed, Sjukgymnast, Dip MDT 

Take home message: Kliniker behöver bli bättre på 
att ta reda på om nedstämdhet finns och i vilken 
grad och påverkan på patientens liv, samt om denna 
nedstämdhet fanns innan smärtan eller uppkommit till 
följd av smärtan. 

KBT som visat sig ge samma effekt som antidepressiv 
medicinering, bör beaktas, framförallt om depressio-
nen är kopplad till smärtan.  Patientens kvarvarande 
förmågor måste beaktas och förstärkas. 

Vi tipsar även om Tamar Pincus Youtube-klipp ”Pain and Me”. Mycket sevärt!

Differentialdiagnostik vid höft - och  
ryggbesvär - Scott Herbowy
Föreläsningen handlar om vikten av att 
ha bra struktur för att kunna differenti-
aldiagnostisera mellan ländrygg, SI-led 
och höft. Scott sätter ett frågetecken på 
prevalens för höftbesvär och beskriver 
att sedan höftartroskopi börjat använ-
das, är det lättare att identifiera höftpa-
tologi. Magnetkamera-undersökning 
(MR) har också visat sig effektiv i att 
hitta höftpatologi och har ju fördelen 
att vara en ickeinvasiv undersökning (1). 
Som bekant, så finns det i ländryggen en 
hög frekvens av t ex diskbuktningar, 
diskbråck och spinal stenos hos sym-
tomfria personer. Även i höftled är det 
vanligt med avvikande fynd/patologi vid 
MR-undersökning av personer utan 
symtom från höften. Vid MR-undersök-
ning av höften på 42 personer utan 
höftbesvär med en medelålder på 34 år 
(27-43 år) identifierades 34 (80 %) res-

pektive 36 (86 %) med labrumskada, av 
två oberoende erfarna radiologer. Bedöm- 
ningarna hade god inter- och intrabedö-
mar-reliabilitet (1). Så precis som vid 
ländryggsbesvär behövs korrelation mel-
lan patientens symptom och kliniska 
fynd vid bedömning av patienter med 
höftsmärta och avvikande fynd på MR. 

Anamnesfrågorna kan ge god vägled-
ning om patients symtom tyder på länd-
rygg-, höft- eller SI-ledsbesvär. Scott ger 
exempel på frågor där vi får information 
som ”är troliga”, ”kan förekomma” eller 
är ”mindre troliga” vid länd-, höft- eller 
SI-ledsbesvär. 

Exempel på ledtrådar som talar för 
ländryggsbesvär:

- Debut; ofta utan uppenbar orsak

- Vanligt med tidigare besvärsperioder

- Kan ha; domningar/stickningar/
smärta ovanför L5

- Bättre/sämre; ofta smärta vid uppres-
ning, men kan även ha smärta i sittan-
de, gående och stående. Förekommer 
att patienten beskriver aktiviteter 
som minskar smärtan.

Exempel på ledtrådar som talar för 
höftbesvär: 

- Smärtlokalisation; unilateral och 
ljumsk- gluteal smärta

-  Bättre/sämre: sämre av unilateral 
viktbärande belastning, t ex stödjefas 
vid gång/löpning. Igångsättnings-
smärta samt även smärta vid långva-
rig gång. Mindre vanligt att patienten 
beskriver aktivitet som minskar 
smärtan. Vanligt att endast undvikan-
de av aktivitet gör att patienten har 
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PATIENT 1

Man med höftsmärta. Besvären startade 
under en semester för två år sedan. Då 
ramlade han flera gånger när han gick i 
sanden. Sedan dess alltid ont i ljumske 
och glutealt när han gått mer än 30 mi-
nuter. Är pensionär, går dagliga prome-
nader och är aktiv med bl a golf. I trap-
por behöver han ta ett trappsteg i taget, 
ibland värk nattetid samt besvär att kli-
va ur bil. Sittande minskar besvären. 
Han kan vara trött i nedre ländryggen, 
men ingen ryggsmärta eller stickningar/
domningar.

Undersökning  
Rörlighetsinskränkning:  
Ländrygg; ua. 

Höft (i ryggliggande); hö höft; ua. Vä 
höft; stor inskränkning i flexion och 
inåtrotation (upphävd) samt i extensi-
on, även ytterlägessmärta när övertryck 
läggs till. Utåtrotation ua. 

FABER (=flexion, abduktion och utåtro-
tation test); vä inskränkt och ytterlä-
gessmärta, den smärta han söker för.

Styrka: Abduktion i sidliggande; svag vä.

Teströrelse: Höftextension i belastat 
läge i friarställning; 15x2, smärta under 
rörelse, ej sämre efter. 

Utvärdering av utgångsvärden; ingen 
tydlig effekt, gult ljus 

Teströrelse: patienten uppmuntras att 
åter göra 15X2 av samma teströrelse 

och mer uppmuntran att gå till ytterlä-
ge. Pat har lite svårt att utföra de sista 
repetitionerna, men klarar det med 
muntligt och lite terapeut övertryck. 

Utvärdering av utgångsvärden; bättre 
rörlighet i alla riktningar, minskad ytter-
lägessmärta och ökad styrka i abduktion 
vänster. Pat anger också att det känns 
lättare att gå jämfört med innan teströ-
relsen. 

Preliminär klassifikation  
Derangement vä höft. Behandlingsrikt-
ning; extension.

Åtgärd  
Pat får höftextension i friarställning som 
hemövning, dos 15 repetitioner, 5ggr/
dag. Rekommenderas att göra övningen 

Höftundersökning av två patienter  
- Scott Herbowy

mindre besvär.

Ex på ledtrådar som talar för  
SI-ledsbesvär: 

- Debut; ofta kopplad till trauma eller 
graviditet

- Smärtlokalisation; unilateral, ej ovan-
för L5, korsar inte mittlinjen

- Bättre/sämre; vanligen sämre i vikt-
bärande aktiviteter, särskilt långvarig 
belastning

 
I undersökningen beskrivs tågordning-
en; länd, höft, SI-led och den struktur 
som Mark Laslett använt i studie om 
validitet av SI-ledstester (2). Börja med 
att notera symptomatiska och mekanis-
ka utgångsvärden för länd och höft. Om 
dessa utgångsvärden ändras av ländrygg-
stester, så fortsätt att undersöka länd-
rygg och klassificera utifrån symptoma-
tisk och/eller mekanisk förändring. Om 
utgångsvärden inte förändras, så gå vida-
re och undersök höft, nås förändring av 
symptomatisk och/eller mekaniska ut-
gångsvärden, så klassificera höftbesvä-
ren. Ger inte heller höfttester någon 
ändring av utgångsvärden så utför 
SI-ledsprovokationstester (2). Om mer 
än tre av sex av dessa SI-ledstester är 
positiva, alternativt två av fyra utvalda 

av dessa test så finns stöd för att patien-
tens symtom kommer från SI-leden. Ett 
positivt testsvar innebär att patienten 
anger att det är den smärta han/hon 
sökt för som testet provocerat fram (2). 
Använd triagebedömning för att bland 
annat utesluta röda flaggor. Leta efter 
MDT- klassifikationerna, men finns inte 
kriterier för någon av dessa, så sök vida-
re i kategorin ”Annat”. Som Scott beskri-
ver det: The biggest danger is not lear-
ning what is going on!  

Till höftundersökningen gav Scott några 
kliniska rekommendationer. För bedöm-
ning av symptom behöver hela rörelse-
omfånget undersökas och i höften an-
vänds passivt övertryck för att nå ytter-
lägen. Vidare är det vanligast att patien-
tens symtom finns i viktbärande 
positioner och det är också vanligt att 
viktbärande teströrelser krävs för att nå 
förändring. Det kan också vara statiska 
positioner eller ballistisk rörelse (rörel-
ser med ökad hastighet mot ytterläge) 
som behövs. Så tänk kraftprogression 
och/eller kraftalternativ; både vid klassi-
ficering och behandling av höftbesvär. 

Vid derangement i höft är det vanligt 
med obstruktion i flexion, extension 
och/eller inåtrotation, medan det är 
mindre vanligt i utåtrotation.  Ibland ses 

derangement tillsammans med artikulär 
dysfunktion. Svaghet i abduktion är ett 
vanligt fynd. Scott beskriver att det är 
vanligt med snabba förändringar och att 
riktningspreferens hittas. Så utvärdera 
ofta utgångsvärden och är det gult ljus, 
så prova kraftprogression. Han beskri-
ver också att det ibland krävs många 
upprepningar, vilket också är en form av 
kraftprogression. Allt detta fick vi se 
prov på vid de två patientdemonstratio-
nerna som följde efter denna föreläs-
ning. 

Referenser:

1. Schmitz MR1, Campbell SE, Fajardo 
RS, Kadrmas WR. Identification of 
acetabular labral pathological changes 
in asymptomatic volunteers using opti-
mized, noncontrast 1.5-T magnetic reso-
nance imaging. Am J Sports Med. 2012 
Jun;40(6):1337-41. 

2. Laslett M, Aprill NC, McDonald B, 
Young SB. Diagnosis of Sacroiliac Joint 
Pain: Validity of individual provocation 
tests and composites of tests Manual 
Therapy 10 (2005) 207–218.

Sammanfattning: 
Yvonne Lindbäck,  
Sjukgymnast, Dip MDT
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Kunskapen om MDT i extremitetsleder 
växer. Det finns en del studier och fler 
är på väg, men än så länge består kun-
skapen främst av kliniska erfarenheten. 

Scott börjar med att beskriva klassifika-
tionerna. Derangement i extremitetsle-
der har samma beskrivning som i co-

lumna; en störning i ledens vilopositio-
ner som ger smärta. Typiska känneteck-
en för Derangement i nedre extremitet 
är; snabba förändringar, obstruktion i 
en/flera rörelseriktning/ar och rikt-
ningspreferens (=rörelseriktning som 
minskar symptom). Derangement är 

vanligen symptomgivande i viktbärande 
position.

Till skillnad från columna, så delas klas-
sifikationen Dysfunktion i extremitets-
leder upp i Artikulär- respektive Kon-
traktil dysfunktion. Precis som namnen 
antyder så är Artikulär dysfunktion en 

En uppdatering om nedre extremitetsbesvär 
inom MDT - Scott Herbowy 

innan den dagliga promenaden samt 
innan han lägger sig, eftersom detta är 
två situationer ha får besvär i, övriga tre 
set utförs när det passar under dagen. 

PATIENT 2

Kvinna med smärta  höger ljumske och 
ventralt på höger lår, ingen ryggsmärta, 
inga stickningar/domningar ben. Två 
års besvär, ibland besvär med att resa sig, 
främst när hon sitter i låg soffa. 
Igångsättningssmärta och belastnings-
smärta. Mer smärta när hon är i aktiva 
och i viktbärande positioner länge.

Undersökning  
Rörlighetsinskränkning: 

Ländrygg; ua, god ROM. 

Höft (i ryggliggande); vä höft; god 
ROM. Hö höft; inåtrotation moderat 
inskränkning + ytterlägessmärta.

FABER test; hö inskränkt och ytterlä-
gessmärta, den smärta hon söker för.

Styrka: Abduktion i sidliggande: svag hö.

Teströrelse; även denna patient får göra 
höftextension i belastat läge i friarställ-
ning, 15x2. Utvärdering av utgångsvär-
den; liten förbättring i FABER, men 
ingen tydlig skillnad i andra utgångsvär-
den.

Teströrelse: lägger till inåtrotation i ex-
tensionsövningen, 3-4 set + mer upp-

muntran att gå till ytterläge. 

Utvärdering av utgångsvärden; bättre 
ROM i inåtrotation, FABER och ökad 
styrka i abduktion. 

Preliminär klassifikation  
Derangement hö höft. Behandlingsrikt-
ning; extension + inåtrotation.

Åtgärd  
Pat får höftextension i inåtrotation i 
friarställning som hemövning, dos 15 
repetitioner, 5ggr/dag. 

Sammanfattning: 
Yvonne Lindbäck,  
Sjukgymnast, Dip MDT

Scott Herbowy tar utgångsvärden innan höftundersökning 
med upprepade rörelser. Fotograf: Ola Rolf

Scott Herbowy i samtal med patienten. Fotograf: Ola Rolf
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påverkan i/runt leden. Artikulär dys-
funktion har en konsekvent mekanisk 
och symptomatisk presentation med 
restriktion i ROM och ytterlägessmärta. 
Medan Kontraktil dysfunktion är en 
påverkan i muskel-sena, således en på-
verkan som finns utanför leden. Även 
här finns ett konsekvent mönster, med 
smärta under rörelse, men med endast 
minimal eller ingen förlust av ROM. 

I undersökningen tas utgångsvärden på; 
symptom, rörlighets-inskränkning, styr-
ka och funktion, följt av mekanisk be-
lastning med teströrelser/positioner. 
Jämförelse med utgångsvärden görs för 
att se vilken symptomatisk och meka-
nisk presentation som finns och på så 
sätt klassificera symptom. Även anam-

nesfrågor och tester för att kunna ute-
sluta att besvären kommer från rygg 
görs. 

Behandlingsstrategi för nedre  
extremitet 
Det förekommer ofta att patienter kan 
behandlas med enbart egenövningar och 
att dessa ofta görs i viktbärande posi-
tion. Det är även vanligt att någon form 
av kraftprogression krävs, så som eget 
övertryck, ballistiska rörelser och/eller 
rörelser mot motstånd, eller ökning av 
antal repetitioner.

Kliniska erfarenheter har visat att vissa 
rörelseriktningar är mer frekvent före-
kommande i behandling av extremitets-
leder. På de två patienterna med höfts-
märta på konferensen, hittades rikt-

ningspreferens i extension respektive 
extension + inåtrotation, vilka är de två 
vanligaste riktningarna för riktningspre-
ferens i höftleden. 

Behandling av artikulär dysfunktion 
sker genom remodullering av leden i 
ytterläge. Vid kontraktil dysfunktion 
sker remodullering genom belastning av 
kontraktil vävnad. I behandling av kon-
traktil dysfunktion används övningar 
och dosering från studier om rehabilite-
ring av långvariga senskador tex Achil-
lessena av Alfredsson respektive Gräva-
re Silbernagel.

Sammanfattning:  
Yvonne Lindbäck, leg sjukgymnast, MSc, 
specialistkompetens ortopedi, MDT lärare

Hans är internationell MDT lärare, kli-
nisk mentor på diplomautbildningen 
och kliniskt verksam i Holland och Bel-
gien. Han arbetar både kliniskt och fors-
kar med anestesiologer som har publice-
rat studier och har pågående multicen-
terstudier gällande MDT undersökning 
i kombination med rotblockader. Klassi-
fikationsmässigt tittar Hans forskar-
grupp på de de patienter med rizopati 
som ej centraliserar av upprepade rörel-
ser eller positioner enligt MDT och 
därefter behandlas med röntgenledd 
rotblockad (transforaminal epiduralin-
jektion) för att slutligen pånytt får ge-
nomgå en MDT undersökning. Denna 
patientgrupp ingår i gruppen Övrigt och 

subgruppen MUR (Mechanical Unre-
sponsive Radiculopathy). 

MUR benämndes tidigare för icke redu-
cerbara derangement. Idag är dock pa-
tienter som diagnosticeras som derange-
ment reducerbara och har därmed en 
riktningspreferens vilket MUR inte har. 
Det kliniskt intressanta som Hans fors-
kargrupp har visat är att patienter som 
initialt inte centraliserar med någon 
rörelse eller position och behandlas med 
rotblockad, centraliserar ofta vid en ny 
mekanisk undersökning enligt MDT 
efter rotblockadsbehandlingen. Hypote-
sen är att rotblockaden behandlar den 
inflammatoriskt retade nerven och när 
denna komponent är borttagen så kan 
den mekaniskt påverkbara delen be-
handlas med MDT. Resultaten visar på 
god effekt på både kort och lång sikt, 
kräver få besök och kan förhindra mer 
omfattande och kostsamma ingrepp 
såsom diskbråckoperation (1, 2). Resul-
taten har fått sådan uppmärksamhet att 
forskargruppen nu har beviljats forskar-
medel från EU på hela 500 miljoner 
Euro. Hans har tillsammans med McK-
enzie Institute International och den 
välrenommerade Australiensiske läka-

ren Nicolai Bogduk utvecklat en ny 
tvådagars kurs gällande patienter klassi-
ficerade som MUR. Denna kurs hoppas 
vi kunna hålla i Sverige nästa år med 
Hans som föreläsare.

1. van Heilvort et al (2014). Transforami-
nal epidural steroid injections followed 
by Mechanical Diagnosis and Therapy 
to prevent surgery for lumbar disc her-
niation. Pain Med, Jul 7;15(7):1100-8, 
2014.

2. van Heilvort et al (2016). Transforami-
nal epidural steroid injections influence 
Mechanical Diagnosis and Therapy 
(MDT) pain response classification in 
candidates for lumbar herniated disc 
surgery. Journal of Back and Musculos-
keletal Rehabilitation, vol. 29, no. 2, pp. 
351-359, 2016.

Sammanfattning:  
Tobias Croner, sjukgymnast, Dip MDT

Hur kan vi hjälpa patienter vars bensmärta 
inte centraliserar av MDT? - Hans van Heilvort
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Ok-sektionens årsmöte hade i år två 
föreläsare som talade kring temat:  
Osteoporos

Christina Sjöberg, 
överläkare, medicine 
doktor, Osteoporos-
mottagningen  
Mölndal

Christina berättar 
att syftet med osteoporosbehandling  
är att förhindra frakturer. I Mölndal 
erbjuder man bentäthetsmätning för 
patienter med radius-humerus-höft-
fraktur och kotkompression och ålder 
över 50. De är sk osteoporosrelaterade 
frakturer. 

Riskfaktorer för fraktur är:

-  Hög ålder

-  Tidigare fraktur

-  Osteoporos/höft eller kotfraktur hos 
förälder

-  BMI < 20

-  Viktnedgång > 10 kg sedan 25 års 
ålder

 - Rökning

-  Alkoholöverkonsumtion (två glas vin 
per dag är negativt)

-  Tidig menopaus (före 46 års ålder)

-  Minskad kroppslängd (5 cm kortare, 
varningsklocka)

-  Fysisk inaktivitet

-  Falltendens

-  Behandling med kortisontabletter, 
sömnmedel, benzodiazepiner och 
SSRI (”lyckopiller”)

Brott kan förebyggas- med starkt ske-
lett och vältränad kropp. 

FRAX: Fracture Risk Assessment Tool- 
finns på internet. Det är ett beräknings-
verktyg för att beräkna sannolikheten 
att få fraktur inom 10 år. 

Osteoporos bör behandlas på alla fron-
ter: motverka brister, stimulera skelet-
tet, minska och motverka fallrisker, 
rökstopp, kost.

Ekologiska produkter får ej ha tillsatser 
så är man vegan kan det vara svårt att få 
i sig tillräckligt med Kalcium och D-vi-
tamin (som finns i fet fisk). 

Kalcium: Kalcipos D, Calcichew D3, 
Forte ger dubbel dos D-vitamin. Tugg-
tablett, brustablett.

D-vitamin: behövs för att kunna ta 
hand om kalcium i kroppen och fås via 
solen på sommarhalvåret, med 30 mi-
nuters exponering per dag på händer 
och ansikte.

Dagsbehovet är 20µg = 800 IE, och D 
vitamin finns ffa i fet fisk. Genom att 
äta 100 gr fisk får man i sig dagsbeho-
vet, eller 2,5 liter yoghurt.

Magnesium (som är en mineral)  och 
K2 (som är en vitamin)  är tips på vad 
man talar om nu. 

Bentäthet anges med ett så kallat 
T-score som jämför patientens bentät-
het med vad som är normalt för en 
frisk, ung person av samma kön. Nor-
mal bentäthet ger i vanliga fall ett 
T-score som ligger över -1.. Ett T-score 
mellan -1 och -2.5 brukar tyda på låg 
bentäthet som kallas osteopeni och ett 
T-score på -2,5 eller lägre betyder oste-
oporos.

Vem ska ha läkemedel? – Om FRAX 
>30 % samt bentätheten < 2,5 SD

Höft eller kotfraktur + bentäthet  
<2,0 SD

Patienter med kortisonbehandling

Om FRAX är < 20% samt bentäthet  
< 2,5 SD ska man ej ge läkemedel.

Aledronat ( Fosamax, Alenat) samt 
Risedronat (Optinate Septimum) mins-
kar nedbrytning av skelettet, ökar ben-
tätheten och minskar risken för fraktu-

rer. Man kan behandla i ca 5 år och 
därefter får man ha några års uppehåll.

Dessa finns som veckotabletter och 
kostnaden är 2-300 kr/år. De är olämp-
liga vid magsår, magkatarr och vid ned-
satt njurfunktion. Tabletten ska tas på 
fastande mage. 

Zoledronsyra (Aclasta) ges som dropp 
en gång per år och är väl beprövat. En 
del får influensasymptom de första 
dagarna, men dessa besvär minskar för 
varje gång droppet ges. Det är ett alter-
nativ om tablettbehandling inte funge-
rar. Kostar 1000 kr/år. Såväl veckota-
blett som droppbehandling kombineras 
med kalk och D-vitamin.

När inte Zoledronsyra är möjligt pga 
biverkningar eller nedsatt njurfunktion 
kan Prolia (denosumab) ges. Här får pa-
tienten en spruta var sjätte månad och 
årskostnaden är 4500 kr. 

Denosumab har få biverkningar men 
ska ej ges till patienter med avancerad 
reumatisk sjukdom.

Bra lästips finns på www.1177.se

Margareta Svensson, 
leg. Fysioterapeut på 
Fysioterapin Möln-
dals sjukhus.

Margareta berättar 
att tobaksrökning 

påverkar osteoklasterna negativt. (Os-
teoblaster bygger upp och osteoklaster 
bryter ner ben ) Och fysisk träning är 
fallförebyggande. I FYSS 2015 är de 
allmänna rekommendationerna för 
fysisk aktivitet: Träning minst 150 
min/vecka måttligt ansträngande eller 
minst 75 min/vecka med hög intensi-
tet. Dessa kan kombineras och bör spri-
das över veckan. Kombinera med styr-
keträning, minst 2 ggr/vecka, samt trä-
na balansen. Undvik långvarigt stillasit-
tande. Enligt Nationella riktlinjer 2012 

Årsmöte med föreläsare på temat osteoporos
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bör Hälso och sjukvården erbjuda 
handledd fysisk träning till kvinnor 
med osteopeni, osteoporos eller osteo-
porosrelaterad kotfraktur.  Om man 
tränar då tillväxten är som störst och 
man kan höja sin peak med en tiondel 
minskar frakturrisken med 50 %. Det 
är mekanisk belastning som gäller och 
alla hopp är bra som att hoppa och 
stampa, olika bollsporter som inneban-
dy, tennis mm. Enligt äldre forskning så 
är 36 hopp ett riktmärke, sen är skelet-
tet mättat. Men det är också bra med 
muskeldrag. Utmanande balansträning, 
styrketräning och explosiv. Träna reak-
tionsförmåga. Ny forskning och nya 
rön ger rekommendationer om Inten-
siv styrketräning 75 % av 1 RM. Sim-
ning. Löpning. Det föreligger samband 
mellan sarcopeni och osteoporos. Vid 
muskelarbete utsöndras protein som 
påverkar skelettet. Intensiv styrketrä-
ning för ryggen. Börja med att spänna i 
ryggliggande.

Jag fick tidigare  av Margareta en intres-
sant artikel från 2016: ”Heavy resistan-
ce training is safe and improves bone, 
function and stature in postmenopau-
sal women with low to very low bone-
mass: novel early findings from the 

LIFTMOR trial “ (författare Watson, 
Weeks, Weis, Horan, Beck).  Åtta må-
naders träning, två gånger I veckan på 
30 min visade sig vara såväl säkert som 
effektivt. En av övningarna  var  
marklyft.  Kontrollgruppens övningar 
utfördes också på samma tid men som 
hemprogram, med uppvärmning i form 
av promenad, fokus på uthållighet, ben-
träning, rörlighet, balans och därefter 
nedvarvning. De mätmetoder som an-
vändes var bl.a. : Timed up and go 
test(TUGT) Fem gånger sitta-resa (FT-
STS), functional reach test (FRT). Ryg-
gextensorer :styrka. Även mätningar 
med DEXA, kroppslängd etc. gjordes. 
Deltagarna hade även träningsdagböck-
er. Mätningar gjordes vid base-line och 
vid uppföljning. Bla.  såg man förbätt-
rad hållning, längd, förbättrad bentät-
het i nacke och lumbalrygg,  större för-
bättring på funktionella tester än i kon-
trollgruppen. Ingen fick några skador.  
Läs denna! Dags att starta Bodypump 
för denna grupp – om det inte redan är 
gjort!

LIFTMOR: Lifting Intervention For 
Training Muscle and Osteoporosis Re-
habilitation.

I Läkartidningen nr 40, 2006, volym 
103 finns en intressant artikel om Ben-
vävnadens sammansättning. I Fråga 
Doktorn SVT 6 februari i år fanns ock-
så läkare från Osteoporosmottagningen 
på Mölndal med och svarade på frågor 
kring ämnet. Finns att läsa på svt.se.

Båda föreläsarna avtackades med en bit 
vällagrad parmesanost – vad jag har lärt 
mig är det den kalktätaste osten som 
finns och god dessutom. I 100 gr par-
mesanost finns 1380 mg kalcium.  Den 
ligger nummer fyra i ligan av mest kalk-
täta livsmedel, men vem klarar av att 
stoppa i sig bakpulver, örtsalt eller tugg-
gummi i tillräcklig mängd (de tre för-
sta) . Det låter farligt.  Sesamfrön och 
andra ostsorter finns också i topp 10.

Glöm inte heller ” Ortopediveckan i 
Umeå med paramedicinska program-
met från tisdag 29/8 kl. 13 till torsdag 
31/8 kl. 12. se hemsidan ”Ortopedi-
veckan 2017”. Kontakt person : anna.
rosberg@vll.se

/Ethel Andersson OK-sektionen

Temat för Ok-sektionens utbildnings-
dag i år var ”Från Idrottsskada till 
knäprotes för personer under 65 år”. 
Föreläsare var läkare och fysioterapeu-
ter/ sjukgymnaster från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg, Hal-
lands sjukhus Kungsbacka och Närhäl-
san i Göteborg. Intresset för kursen var 
stort och den blev snabbt fulltecknad. 
Roland Thomée, professor leg fysiote-
rapeut, inledde dagen med temat ”Ska-
demekanism, idrott/motion, menisk-
skada, broskskada, artros”. Han satte 
inledningsvis fokus på att idrotten är 
fantastiskt men att den resulterar i 
mycket skador och att allt för många 
idrottare tvingas ge upp sin karriär. 

Frågor som han bland annat ställde var 
” När är skadan läkt?” och ”När kan 
säker återgång ske till arbete, fysisk 
aktivitet, motion eller idrott?” I presen-
tationen pekade Thomée på vikten av 
”rätt” rehab och att rehab-modeller 
behövs eftersom hänsyn behöver tas till 
skadors komplexitet. Fysioterapeuter/
sjukgymnaster kan ta hänsyn till detta 
samt att några faktorer för en lyckosam 
rehab är -noggrann diagnos, -funktions-
status, -utbildning för förståelse, -peda-
gogik, -individuell plan, -följsamhet till 
rehab, -att ta god tid på sig, -tilltro till 
sin förmåga. Litteratur som Thomée 
rekommenderade i ämnet var boken 
Nya motions-och idrottsskador och 

deras rehabilitering. 

Mats Brittberg, professor leg. läkare, 
föreläste om ”Broskskadans betydelse 
och behandling”. I sin föreläsning talade 
han om förutsättningarna för sårläk-
ning och att om denna ska ske behövs 
tillgång till kärl och nerver vilket saknas 
i brosk. Brosket har dålig förmåga att 
läka större trauma. För att läka ett sår i 
brosk fordras tillförsel av repara-
tionsceller till skadeområdet. Ortoped-
kirurgens uppgift blir att försöka tillfö-
ra så många broskbildande celler till 
skadeområdet som möjligt. Mindre 
skador (< 2 cm2) har ofta bra resultat 
med flera metoder medan större skador 

OK-sektionens utbildningsdag 27 januari 2017
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ofta fordrar mer avancerade opera-
tionsmetoder för att fylla upp och 
täcka skadan.

 

Jennie Classon, leg fysioterapeut, hade 
rubriken ”Rehabilitering vid broskska-
dor” för sin föreläsning. Bland annat 
pratade hon om hur brosket förses med 
syre och näring av omgivande vävnad 
och ledvätska och att brosket gör sig av 
med slaggprodukter genom diffusion. 
Varierande belastning i vardag och trä-
ning är viktigt för diffusionen.  Om 
rörelse eller kroppsbelastning uteblir 
sker snabbt negativa effekter och bros-
kets yta blir mjukt och spricker. Total 
immobilisering kan starta en broskför-
ändringsprocess redan efter åtta veckor 
och detta är viktigt att ta hänsyn till vid 
behandling efter operation. Tre viktiga 
faktorer som Classon pekade på vid 
rehabilitering vid broskskada var Tid, 
Tålamod och Träning. Förutom att 
dela med sig av sina erfarenheter vid 
rehabilitering av broskskador pratade 
hon om prevention för dessa skador.  
Hon tipsade om ”Redo för handboll, 
optimera din uppvärmning” vilket fal-
ler sig naturligt eftersom Classon är 
HK Aranäs herrlags fysioterapeut och 
en av fysioterapeuterna som arbetar i 
Svenska damhandbollslandslaget.

Maria Liljeros OK-sektionen

Överläkare och knäproteskirurg Tuuli 
Saari från Mölndals sjukhus inleder 
eftermiddagen med att berätta om or-
saker till posttraumatisk artros i knäle-
den. Orsaker kan vara tidigare menisk-
skada, korsband- och kollateralliga-
mentskador, broskskador, frakturer 
(femur, tibia, patella), ca hälften av 
ACL-skadade utvecklar knäartros 10-
15 år senare. 

Resultat efter en knäprotesoperation 
(TKA) pga av postraumatisk artros är 
enligt allmänt konsensus och erfaren-
het sämre än efter primär artros. Stu-
dier visar sämre funktion, högre reope-
rationsrisk och sämre implantatöver-
levnad. Hos personer > 55år är 45% 
missnöjda med resultatet efter TKA 
efter posttrumatisk artros medan 19% 
är missnöjda efter primär artros. Orsa-
ker till sämre resultat kan vara att pa-
tienten har höga förväntningar på ope-
rationen, T Saari menar att det är vik-
tigt med tydlig information till patien-
ten om för – och nackdelar med 
operationen.

Komplikationer till TKA efter post 
traumatisk artros är postoperativ infek-
tion, patellasena-avulsion/ruptur, 
mjukdelsnekros, dålig rörlighet och 
stelhet. Orsaker till sämre resultat efter 
operationen kan vara deformitet, artro-
fibrosis, sämre rörlighet, felläkta/
ickeläkta frakturer, mjukdelsskador, 

dålig hud, tidigare ärr och osteosyntes-
material. Operationen vid posttruma-
tisk artros är tekniskt svårare och tar 
längre operationstid.

Anki Skarin OK-sektionen

Sjukgymnast Anki Skarin från Fysiote-
rapin Mölndal fortsatte att föreläsa om 
Fast track konceptet inom elektiv 
knäproteskirurgi på Mölndals sjukhus 
och om rehabiliteringen inom sluten-
vården. Fast track leder bl.a. till kortare 
vårdtid och vid normalförloppet efter 
en knäprotesoperation är vårdtiden ca 
1- 3 dagar. Kortare vårdtider ställer 
högre krav på patienten som behöver 
vara mer förberedd både mentalt och 
träningsmässigt inför och efter opera-
tionen. Numera måste patienten också 
vara rökfri minst 6 veckor innan och 
efter operationen samt ha gått artros-
skola. Resultatet på operationen beror 
till stor del på patientens inställning 
och delaktighet till träning.

Patientens förväntningar på knäpro-
tesoperationen har också betydelse för 
hur nöjd patienten blir efter operatio-
nen. Hur bra kan resultatet bli efter 
TKA efter posttraumatisk artros?  Är 
förväntningarna på operationen realis-
tiska? Har läkare och patient diskuterat 
för- och nackdelar med operationen på 
läkarbesöket innan operationen? Vilka 
krav har patienten på knäfunktion och 
aktivitetsnivå efter operationen? 
Springa långlopp, är det verkligen möj-
ligt? Leder operationen till minskad 
smärta men kanske inte full funktion i 
knät, är patienten med på det innan 
operationen?

Förberedelser och vårdkedjan på sjuk-
huset 
När operationen är bestämd i samband 
med nybesöket hos läkare ca tre måna-
der innan operationen får patienten se 
en film om hur operationen går till. 
Patienterna får också en broschyr med 
information om förberedelser inför 
operationen som träning och informa-

Ingrid Olanders,och Jennie Classon, 
föreläsare

Tulli Saari, delgav sina kunskaper om 
komplicerade frakturer och posttrauma-
tisk artros som leder till knäprotes.
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tion om vårdförloppet i samband med 
sjukhusvistelsen. Ca tre veckor innan 
operationen kommer patienten för ett 
inskrivningsbesök på sjukhuset och får 
träffa arbetsterapeut och fysioterapeut 
för information och patienten har då 
möjlighet att ställa frågor. Målet med 
informationen är att patienten skall 
känna sig väl förberedd och bli en aktiv 
och delaktig medspelare och ta ansvar 
för sin träning innan operationen och 
för rehabiliteringen under vårdtiden 
och efter operationen. På informations-
mötet uppmanas patienten att planera 
för en tid hos fysioterapeut senast tre 
veckor efter operationen. 

Vårdtiden på sjukhuset 
Rehabiliteringen på sjukhuset startar 
dag ett som är operationsdagen. Efter 
operationen är det viktigt är att patien-
ten har god smärtlindring, då minskad 
smärta och mobilisering efter operatio-
nen minskar rörelserädsla hos patien-
ten menar A. Skarin som har långvarig 
klinisk erfarenhet av postoperativ reha-
bilitering. De flesta patienter får spinal 
bedövning och är vakna under opera-
tionen och efter operationen på upp-
vakningsavdelningen (UVA) börjar 
patienten med egenträning som cirku-
lationssträning för fot och knä och prö-
var att stå och gå med gåbord med per-
sonalen på UVA. Senare på dagen får 
patienten träffa fysioterapeut på vård-
avdelningen som stöttar patienten med 
att komma igång med hemprogrammet 
och funktionell träning. Det är viktigt 
att patienten får hjälp med ett smärt-
fritt viloläge för knät med benet och 
foten i neutral-position mellan trä-
ningspassen. För att minska smärta och 
svullnad erbjuds patienten isbehand-
ling. 

Träningen under vårdtiden är kombi-
nation av funktionell träning och lätt-
are styrke- och rörelseträning. Målet 
med träningen är att patienten skall 
kunna böja knät aktivt och aktivera 
knämuskulaturen mot 0-läge innan 
hemgång. Gångträning startar opera-

tionsdagen med fokus på gångkvalitet 
och övningar kopplade till gången. 

Patienten får remiss för fysioterapi inn-
an hemgång och patienten påminns om 
att beställa tid till fysioterapeut om 
patienten inte redan gjort det. Rekom-
mendationen till patienten är att träffa 
fysioterapeut en till tre veckor efter 
operationen beroende på hur bra pa-
tienten kommit igång med knärörlig-
heten och aktivering av knämuskulatu-
ren på sjukhuset.

Belastnings och rörelserestriktioner 
kan förekomma efter TKA efter postt-
raumatisk artros. Knäledsortos kan bli 
aktuellt för att begränsa rörligheten 
helt eller delvis en tid efter operatio-
nen. Oftast får patienten belasta fullt 
på benet men belastnings-restriktioner 
kan förekomma från ingen belastning 
till stegmarkering.  

Vad kan patienten göra själv för att 
förhindra eller fördröja artrosutveck-
ling och TKA?  
När knäbesvären börjar, oavsett tidigare 
orsak, bör patienten få undersökning, 
hjälp och information av fysioterapeut 
på mottagning utanför sjukhuset.

Patienten bör träna själv på gym, men 
behöver också få stöd av fysioterapeut 
med ett anpassat hemprogram för att 
behålla funktionsnivån och fördröja 
artrosutvecklingen. 

Ett uppföljningsbesök hos fysiotera-
peut någon gång varje halvår är önsk-
värt. Då kan hemprogram stegras och 
artrosskola kontrolleras, för att utvär-
dera om patientens knäfunktion för-
ändrats och om patienten har behov av 
att söka specialistvård, menar A Skarin.

Anki Skarin OK-sektionen

Annika Andersson leg sjukgymnast fick 
avsluta dagen med sina erfarenheter 
med ”Pre- och postoperativ rehab inom 
öppenvård” Närhälsan i Göteborg. I 
den preoperativa delen tog hon upp 
behandling/ träning, hjälpmedelsför-

skrivning och Artrosskola enligt BOA 
(Bättre Omhändertagande av Artrospa-
tienter). I rehabiliteringen som sker 
postoperativt betonade hon vikten av 
stöd och information.  Med illustrativa 
bilder gav hon exempel på övningar 
som patienterna tränade hos henne 
både pre-och postoperativt. Dessutom 
resonerade hon utifrån sina kliniska 
erfarenheter om tankar i och med pa-
tienters återgång till arbete och patien-
ternas önskemål och krav på sin fritid. 

Utställare denna dag var Embreis; Ulf 
Odenblad och NordiCare; Robert 
Klein. 

Efter denna fullmatade dag fick delta-
garna önska tema för Ok-sektionens 
nästa kurs som planeras till januari 
2018. ”Rygg” fick flest röster. Så planer-
na för denna kommande kurs är redan i 
gång. 

Ok sektionens styrelse riktar ett stort 
TACK till alla föreläsare, utställare och 
kursdeltagare som delade med sig av 
sina kunskaper!

Maria Liljeros OK-sektionen

Ulf Odenberg, Embreis och  
Mats Brittberg

Robert Klein sjukgymnast och represen-
tant för Nordicare med kursdeltagare 
Margareta Börjesson och Ulla Oxelbeck.



26

OK SEKTIONEN

MANUALEN 2 | 2017

Vi heter Jessica Starck och Linda Hen-
riksson och driver tillsammans sjuk-
gymnastpraktiken Fysio Nova i Göte-
borg. Vi tog över mottagningen under 
hösten 2016 och jobbar primärt med 
ortopediska och Idrotts- och motions-
relaterade skador.  

Linda har tidigare arbetat på Rehabili-
teringskliniken på Hallands sjukhus i 
Varberg/Ortopedavdelning och Rehab-
avdelningen på Hallands sjukhus i 
Kungsbacka. Linda tränar det mesta 
men framför allt hittar man henne i 
skogen på sin mountainbike. 

Jessica har jobbat som Distriktssjuk-
gymnast, på Dagrehab och på vårdcen-
tral. Flera år verksam som gruppträ-
ningsinstruktör men väljer för tillfället 
gym och löpning i skog och mark. Just 
nu är hinderbanelopp en extra utma-
ning.  

Då vi blev tillfrågade om vi ville ingå i 
styrelsen för OK sektionen såg vi en 
möjlighet att aktivt kunna vara med 
och påverka och utveckla det område 
som vi främst är verksamma inom och 
brinner för. Vi hoppas att vi kommer 
att kunna bidra med nya tankar och 
idéer utifrån våra tidigare erfarenheter. 
Är positiva inför att få vara med och 
arrangera kommande utbildningsdagar 
och föreläsningar som OK sektionen 
håller i. Vi tackar för förtroendet och 
ser fram emot det kommande årets 
utmaningar.

Nya medlemmar

DEN INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN I FÖR FYSIOTERAPEUTER I IDROTTSMEDICIN – IFSPT 
ARRANGERAR DEN ANDRA VÄRLDSKONGRESSEN I IDROTTSMEDICIN 6-7 OKTOBER I BELFAST

www.physiosinsport.org/optimal-loading-in-sport-belfast-2017
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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 eff ektivt sätt.

- Två synkroniserade lyftmotorer.
- Automatisk säkerhetsfunktion för klämrisk.
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