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omt sektionen

EVENEMANG/KONGRESSER
Shoulder rehabilitation: Advanced course med Ann Cools
Cervicogenic Headache and Dizziness: Part 1 (Core course)
Kurs och workshop i rörelsekontroll enl Sahrmann´s MSI Höft/Länd
Kongress och årsmöte OMT/FYIM 2018
Information och anmälan se www.OMTsweden.se

Datum
2-3 februari 2018
2-4 mars 2018
9-10 december
9-10 mars 2018

Ort
Haninge
Göteborg
Stockholm
Stockholm

MISSA INTE ATT ANMÄLA DIG
TILL OMT/FYIM-KONGRESSEN 9-10 MARS 2018!

Information om anmälan på vår hemsida.
EARLY BIRD PRIS till 15 januari!

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

Ort

OMT 1 Övre

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

Västerås

ÖVRIGA KURSER		
Klinisk resonemang		
Praktisk inriktad kurs om smärta, funktion
17-18 februari
Umeå
och motorisk kontroll Övre

OMT 1 Nedre

14-16 mars, 12-13 april, 17-18 maj 2018

Lund

Praktisk inriktad kurs om smärta, funktion
28-29 april
och motorisk kontroll Nedre		

OMT 1 Nedre

16-18 mars, 14-15 april, 5-6 maj

Umeå

OMT 1 Nedre

19-21 april, 17-18 maj, 31 maj-1 juni 2018

Stockholm

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

OMT 1 Övre + Nedre

3-4 febr, 17-18 febr, 3-4 mars, 17-18 mars,

Haninge

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet

11-12 januari 2018

Stockholm

Hands-on C repetition och examen

18-19 januari 2018

Stockholm

7-8 april,14-15 april ,28-29 april 2018

Umeå

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremitet

15-16 mars 2018

Stockholm

OMT 2

aug 2018-dec 2019

Göteborg

Hands-on B fördjupningskurs övre extremitet

16-17 maj 2018

Stockholm

OMT 3

aug 2018-dec 2019

Göteborg

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)

		

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

11-12 januari 2018

Grundkurs i ultraljudsdiagnostik

1-2 februari 2018

Fördjupning övre extremitet

22-23 februari 2018

Fördjupning nedre extremitet

5-6 april 2018

Repetition/examinationskurs

24-25 maj 2018

Borås
Borås
Borås

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas
Få nytändning
Advanced

Course
Extremity
2018

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

6 februari
Sthlm15-1
oktober
-2
1
Gbg den

Kvarvarande kurser 2017
B-kurs, Cervikal- och
Thorakalryggen
Sthlm 22-25 november
Ystad 6-9 december

D-kurs, Avancerad problem-

lösning cervical- och
thoracalrygg + övre extremitet
Gbg 29/11 - 2/12

Styrelsearbete något
för dig?
På sektionens årsmöte som hålls i
samband med, den med FYIM gemensamma, kongressen i mars 2018
så väljs halva styrelsen om. Till kommande årsmöte så kommer några
ledamöter att sluta i styrelsen. Då
kanske just du är intresserad av prova på styrelsearbete inom OMT-sektionen?
Många brukar undra om det är betungande med styrelsearbete. Svaret
är att periodvis kan det vara mycket
att göra beroende på vilket ansvarsområde man har i styrelsen. Men
framförallt är det väldigt roligt. Vi
brukar träffas fysiskt i förbundets
lokaler på Vasagatan i Stockholm
några gånger per år och utöver det
har vi telefonmöten 2-3 gånger per
termin. Om du tror att detta kan
vara något för dig, kontakta valberedningen. Kontaktuppgifter hittar
du på vår hemsida.
Vi har fått in mycket frågor från våra
medlemmar kring specialistansökan
och svårigheter med att få både studieplanen godkänd samt att få dispensansökan accepterad. Vi jobbar
med dessa frågor tillsammans med

förbundet. Sektionens målsättning är
att IFOMPTs egen kvalitetssäkring
på läromålen i IFOMPT-standards
ska vara tillräckligt som redogörelse
över hur de specifika kunskapsmålen
är uppfyllda gentemot specialistordningen.
Har du anmält dig till kongressen
2018 ännu? Platserna till den praktiska precoursen ”Assessment of
lower limb tendinopathy” med professor Jill Cook från La Trobe University i Melbourne, Australien är
redan bokade. På kongressen kan du
höra Jills föreläsningar om ”tendon
pain and dysfuction”, ”differential
diagnosis of tendinopathy” och ”tendon injuries in adolescence”. Utöver
Jill Cook så kommer även Jeremy
Lewis, Ingrid Eitzen med flera. Jeremy kommer bland annat föreläsa om
rotaturcuff relaterade skulderbesvär.
Ingrid föreläser om fusk inom forskning. Vill du veta mer om dessa föreläsare inför kongressen så föreslår jag
att du söker på twitter där alla ovanstående har ett konto. Hela programmet för kongressen ser du på facebook och vår hemsida.

Vill även passa på att tipsa om kursen ”Shoulder rehabilitation: What´s
new from a scientific and clinical
point of view? Level 2” med Ann
Cools i Stockholm 2-3 februari
2018. Mer info finns – som vanligt
– på hemsidan.

God Jul och gott nytt år önskar
OMT-sektionen!
/Kalle

KALLELSE ÅRSMÖTE 2018
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi/Fysioterapeuterna kallar till årsmöte fredagen
den 9 mars 2018 kl. 16.30. Årsmötet hålls på Courtyard by Marriott Stockholm.
Motioner från sektionens medlemmar ska vara sektionsstyrelsens sekreterare tillhanda
senast den 8 februari 2018: nina@omtsweden.se
Välkomna!
Styrelsen

Examen

Göteborg 25 november

Vårens kurser 2018

500 kr rabatt
per person om
ni går fler från
samma klinik!

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)

A-kurs, Lumbalryggen
Gbg 24-27 januari
Sthlm 24-27 april
Gbg 16-19 maj
Ystad 23-26 maj

B-kurs, Cervikal- och

Thorakalryggen
Sthlm 17-20 april
Gbg 18-21 april

C-kurs, Avancerad problemlösning lumbalrygg + nedre
extremitet
Stockholm 13-16 mars
D-kurs, Avancerad problem-

lösning cervical- och
thoracalrygg + övre extremitet
Gbg 19-22 mars

Examen

mckenzie.se

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

Stockholm 19 maj
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Proprioception vid nacksmärta – Neurofysiologiska
mekanismer och kliniska metoder för undersökning
och träning
Ulrik Röijezon, docent och biträdande professor i fysioterapi, Institutionen
för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.
Proprioception definieras vanligtvis
som medveten och omedveten uppfattning om ledernas och kroppsdelarnas
position och rörelse samt uppfattning
om kraft och belastning utan hjälp av
synen. Specifika mekanoreceptorer
(proprioceptorer) som muskelspolar,
golgi senorgan och receptorer i leder,
fascia och hud, registrerar olika mekaniska förändringar i vävnader (t.ex.
förlängning och förkortning eller tension). Signalerna överförs via perifera
nerver och uppåtgående spinala nervbanor till centrala nervsystemet (CNS),
inklusive somatosensoriska kortex för
medveten proprioception och cerebellum för omedveten proprioception.
Muskelspolarna anses vara de viktigaste
proprioceptorerna. Om vi tänker oss
de olika mekanoreceptorerna som
musiker i en symfoniorkester som tillsammans bidrar till vår proprioception
kan muskelspolarna liknas med koncertmästaren (dvs. den instrumentella
ledaren mellan orkestermusiker och
dirigent). Proprioception har stor betydelse för vår sensomotoriska kontroll.
Före utförande av en rörelse bidrar proprioception till uppdatering av vårt
kroppschema (body schema), dvs.
vår uppfattning om våra kroppsdelars
aktuella konstitution och position samt
för planering och simulering av rörelsen.
Under rörelsen bidrar proprioception
till reglering av muskelstyvhet samt
feedforward och feedback reglering.
Efter rörelsen kan vi jämföra den faktiska rörelsen med den planerade rörelsen men även det förutsagda resultatet
av rörelsen (via efferent kopia) som är
viktigt för inlärning.
Nackens proprioception är särskilt
betydelsefull för vår sensomotoriska
kontroll. Detta avspeglas bla. i att våra
djupa nackmuskler har en synnerligen
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hög andel muskelspolar.
Nackens proprioception gör
att vi har god uppfattning
om var vår bål och vårt
huvud (där de viktiga sensorerna för våra visuella och
vestibulära system är placerade) är relativt varandra
och är därför viktig för samordningen mellan de visuella,
vestibulära och somatosensoriska systemen. Nackens
proprioception har även
viktiga neurofysiologiska
kopplingar med de visuella
och vestibulära systemen
inklusive reflexer (cervikookulära reflexen, cervikocollic reflexen och toniska
nackreflexen) som bl.a.
samverkar med den viktiga
vestibulookulära reflexen.
Detta gör att nackens proprioception har stor betydelse för funktioner som
öga-huvudkoordination
och balanskontroll.
Det är väl känt att proprioceptionen
kan störas vid muskuloskeletala besvär.
Detta kan ske genom ett flertal olika
fysiologiska mekanismer på perifer och
central nivå. Till exempel genom förändrad känslighet i muskelspolar och
plastiska effekter kortikalt pga smärta,
men även svullnad och direkt trauma
mot vävnader som innehåller mekanoreceptorer. Även uttröttning och inaktivitet har negativ påverkan på proprioception. Ett flertal studier har visat
nedsatt cervikal proprioception vid test
av såväl positions-, rörelse- och
kraftsinne, samt även nedsatt proprioception skuldra, arm och hand hos
personer med nackbesvär. Dessutom
har flertal studier rapporterat störd

balans och okulomotorisk funktion, i
synnerhet hos personer med whiplashskada. Vanliga symptom som kan indikera nedsatt proprioception inkluderar
fumlighet, ostadighetskänsla och balansnedsättning samt ögontrötthet och svårighet att fokusera blicken.
Det finns flera olika metoder att undersöka de olika elementen av proprioception, inklusive test för positions-, rörelseoch kraftsinne. Flertalet test kräver
avancerad teknisk utrustning och är i
dagsläget inte lämpade för klinisk
användning. Dock finns några test som
med god validitet och reliabilitet kan
användas även i det kliniska arbetet.
Det vanligaste testet för klinisk undersökning av cervikal proprioception är så
kallat repositioneringstest för undersökning av nackens positionssinne.
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Vad gäller träning av proprioception
kan man anta att i princip alla aktiva
träningsövningar har positiv påverkan
på proprioception genom koaktivering
av alfa- och gammamotorneuron.
Dock finns ett flertal studier som visar
att olika träningsmetoder påverkar
CNS på olika sätt. Specifik proprioceptionsträning involverar vanligtvis specifika precisionsövningar som riktar sig
mot medveten kontroll av position,
rörelse eller kraft och/eller träning med
instabila system (underlag eller föremål) för att träna koordination, stabilitet och balans. Exempel på träningsövningar som rapporterats ha positiva
effekter på proprioception inkluderar:
positionssinnesträning för nacke,
öga-huvudkoordinationsövningar, kraniocervikal flexionsträning, vibrationsträning med huvud och kropp placerat i
slingor samt stående balansträning på
instabilit underlag. Att tänka på vid
proprioceptionsträning är att träningen
inte ska initiera eller öka smärta, svullnad eller uttröttning eftersom detta kan
ha negativ påverkan på såväl proprioception som motorisk inlärning.
Den intresserade kan läsa mer om detta
i ett bokkapitel i Grieves Modern Musculoskeletal Physiotherapy (1) och ett
par artiklar (2, 3) som publicerats relativt nyligen.
1. Röijezon U, Treleaven J. Management
of the Sensorimotor System: The Cervical Region. In Jull G, Moore A, Falla D, Lewis J, McCarthy C, Sterling
M, Eds. Grieve´s Modern Musculoskeletal Physiotherapy 4th Ed. Oxford:
Elsevier 2015; pp. 310-15.

Testet kan utföras med en laserpekare
som monteras på huvudet och en specifik måltavla (kan vara 1-dimensionell
eller 2-dimensionell) som placeras på
specifikt avstånd (t.ex. 90 cm) från
laserpekaren på huvudet. Uppgiften är
att återupprepa en specifik målposition
så exakt som möjligt efter aktiv nackrörelse utan att använda synen. Stora
avvikelser mellan målposition och
repositionerad position indikerar nedsatt
proprioception. Även test av nackens
rörelsesinne kan utföras med laserpekare
monterad på huvudet och en måltavla
med specifikt mönster.
6

Detta test utförs dock med öppna ögon
och uppgiften är att följa mönstret så
precist som möjligt. Svårigheter att
hålla laserpunkten på linjen under rörelsen indikerar nedsatt proprioception.
Det finns även datorbaserat kliniskt test
av nackens rörelsesinne (”The Fly”) där
personen har en rörelsesensor på huvudet och via huvudrörelser styr en markör som ska följa en målmarkör som
rör sig på bildskärmen. Därutöver finns
relaterade kliniska test av balans, ögonmotorik och öga-huvudkoordination
som kan vara lämpliga vid nackbesvär.

2. Röijezon U, Clark N, Treleaven J. Proprioception in musculoskeletal rehabilitation. Part 1: Basic science and
principles of assessment and clinical
interventions. Manual therapy 2015;
20(3): 368-77.
3. Clark N, Röijezon U, Treleaven J. Proprioception in musculoskeletal rehabilitation. Part 2: clinical assessment
and intervention. Manual therapy
2015; 20(3): 378-87.
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Ordföranden har ordet – Sektionen för fysisk
aktivitet och idrottsmedicin
Sektionen har
precis deltagit i
olika arrangemang på Fysioterapi 2017.
Bl.a. genomförde vi en utbildningsdag tillsammans med flera sektioner. Lars Lundgren som är suppleant i styrelsen gjorde en mycket bra genomgång av
hjärnskakning och hjärntrappan. Flera
av er besökte oss vid vår roll-up där vi
genomförde ett fysiskt test – sit-tostand test. Cirka 30 personer genomförde testet och belönades med en
tejprulle.
Styrelsearbetet fortsätter med att planera kongress 2018 tillsammans med
OMT. Se annons i detta nummer. Vi
är glada att återigen kunna bjuda hit
två intressanta key-notes; Jeremy
Lewis och Jill Cook. Jill Cook verkar
vara den som är ”hetast” just nu vad
gäller både klinik och forskning inom

senor. Jill har undersökt senors patologi, behandling och riskfaktorer för
senskada. Hon har bidragit till att öka
vår förståelse om senskador och hur
fysioterapeuter mer effektivt kan diagnostisera och behandla och personer
med ”tendinopathy”. Jeremy kommer
att kritiskt diskutera hur vi undersöker
och behandlar skuldersmärta.
Är du CSPT och/eller Specialist i Fysisk aktivitet och idrottsmedicin så har
du en mössa att hämta hos oss. Vi vill
att det ska synas att man är specialist
och/eller CSPT. Så hämta din mössa
vid vår nästa aktivitet vi har. Är du
CSPT/specialist eller medlem i sektionen så bjuder vi in till föreläsning i
samband med vår kongress. Ämnet
kommer att vara styrketräning. Håll
utkik för mer info!
Intresset för vår kurs i styrkelyft har
varit stor och Joel som håller kurserna
kommer att erbjuda ytterligare ett kurstillfälle under våren. Anmälan och

info på vår hemsida.
Styrelsen arbetar för er som genomgår
utbildning för att bli specialist. Vi vet
att det förekommer en hel del missnöje med hur man blir bedömd och
det är många som får revideras sina
planer och det som genomförs under
vägen till specialist. Vi har i diskussion
med Fysioterapeuterna tagit upp detta
och även kommenterat hur vi i sektionen anser att målen för att bli specialist i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin ska tolkas. Har du haft svårigheter
i din ansökningsprocess? Maila oss
gärna och berätta till idrottsmedicin@
fysioterapeuterna.se
Till sist så vill vi passa på att säga anmäl dig till kongressen – Early Bird
pris fram till 15 januari. Kom till kongressen och kom till vårt årsmöte för
att föra fram dina synpunkter!
Eva Rasmussen Barr
Ordförande FYIM

Rapport från WCPT i Sydafrika,
Kapstaden juli 2017
REFERAT FRÅN
PRESENTATIONER
Under kongressen hölls flera olika aktiviteter med temat Fysisk aktivitet och
idrottsmedicin innehållande posterutställningar, föredrag och nätverksträffar med forskare och kliniker från hela
världen. Här kommer ett referat från
några av presentationerna.
Danielle Foot, Stellenbosch University,
Sydafrika presenterade sin litteraturstudie/metaanalys om rehabilitering
efter fotledsdistorsioner. Hon ville undersöka om det förelåg någon skillnad
i frekvensen vid upprepade distorsioner beroende av rehabiliteringsmetod.
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Fotledsdistorsionen har den högsta
frekvensen av upprepad skada av alla
muskuloskeletala skador i nedre extremiteten med en fördubblad risk att
drabbas av en ny skada inom ett år
från den ursprungliga skadan. Det är
vanligt att upprepade fotledsdistorsioner leder till en kronisk fotledsinstabilitet vilket leder till minskad fysisk
aktivitet, en försämring i livskvalité
och ökad risk för fotledsartros för den
drabbade. Ortoser och neuromuskulär/proprioceptiv träning har i studier
visat sig effektiva för att förhindra
upprepade fotledsdistorsioner men
man har tidigare aldrig gjort någon
systematisk litteraturöversyn där de

olika interventionerna jämförts avseende vilken metod som är mest effektiv
– ortos eller träning- för att förhindra
recidiv hos idrottare. Vid litteratursökningen hittades tre studier som uppfyllde
inklusionskriterierna och medelvärdet
för studiekvalité var 5,3 bedömd enligt
PEDro Scale. Metaanalysen visade att
det inte förelåg någon signifikant skillnad (p= 0.97) mellan interventionerna
efter 12 månader. Författaren föreslår
därför mera forskning om kombinationen av neuromuskulär/proprioceptiv
träning och ortos skulle kunna vara
mera effektiv i att förebygga upprepade distorsioner, smärta, fotledsinstabilitet och skadans storlek.
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fyim sektionen
T.S. Paulsson från Ålborgs Universitet
har gjort en experimentell studie för
att undersöka om man kan förbättra
effekten av stretching genom att tillsätta ett smärtsamt stimuli innan stretchtillfället.
Stretching används vanligen i samband
med träning och rehabilitering för att
förbättra funktion, minska smärta
samt i skadeförebyggande syfte. Mekanismerna vad stretching åstadkommer
är undersökta och ökningen i ledrörlighet efter stretchen relateras vanligen
till en förändrad viskoelasticitet i muskel och sena eller en poststretch neuromuskulär avslappning. Andra förklaringar till stretchingens effekter är en
ökad stretchtolerans d.v.s. förmågan
att uthärda obehaget under stretchen,
med andra ord beroende av känsligheten i perifera nociceptorer. Kan vi då
öka stretchtoleransen genom att minska inflödet från perifera nociceptorer?
Vårt smärtsystem har en inbyggd förmåga att modulera- inhibera eller facilitera- smärta via supraspinala endogena system. Det är oklart om denna
mekanism kan påverkar vår stretchtolerans men kunskap kring detta kan ge
värdefull information om mekanismerna bakom effekterna av stretching.
Undersökningsgruppen bestod av 34
friska män. Dessa randomiserades i en
kontrollgrupp och en försöksgrupp
och testerna utfördes vid ett tillfälle.
Försökspersonerna i båda grupperna
sattes i en Biodex system 4 pro där lår
bäcken och bål fixerades. Därefter lät
man maskinen långsamt föra underbenet uppåt så att knät sträcktes. Försökspersonen signalerade när han upplevde att stretchen övergick i smärta
(Stretch-Pain Threshold, SPT), maskinen stoppades och knävinkel mättes.
Samma procedur upprepades 5 minuter senare med skillnaden att personerna i försöksgruppen i 2 minuter fick
hålla sin icke dominanta hand i isvatten (1-4 grader Celsius) innan andra
testet.
Resultatet sammanställdes på gruppnivå och visade att försöksgruppen ökade sin rörlighet under testet signifikant
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mera än kontrollgruppen. Paulsson
drar därför slutsatsen att Stretch-Pain
Treshold kan ökas genom förändrad
smärtmodulation.
Från Santiago i Chile kommer Manuela Besomi som presenterade sin retrospektiva enkätstudie om tankar och
uppfattningar kring muskuloskeletal
hälsa hos Chilenska urbana löpare.
Skador i rörelseorganen kan stark begränsa fysisk aktivitet, ursprung och
riskfaktorer vid löparskador har tidigare
studerats utan att man kunnat komma
fram till konsensus hur skador skall
förebyggas. Förebyggande strategier
borde innefatta löpares uppfattningar
om deras muskuloskeletala hälsa och
vilken roll fysioterapi har i att hantera
löparskador.
En webenkät utformades som för att
samla in data om bland annat skadehistorik senaste 12 månaderna, hur skadorna hanterats, uppfattning om riskfaktorer, uppfattning om hur skador kan
förebyggas, uppfattning om vilka fysioterapeutiska metoder som var verksamma.
Webenkäten var möjlig att besvara
under 2 månader och marknadsfördes
via flyers vid olika löpartävlingar och
via löparklubbars maillistor och sociala medier. Över 800 personer besvarade enkäten, och 41 % av dessa rapporterade löparrelaterade skador det
senaste året.
Vanligast var fotskador (36 %), knäskador (32 %) och underbensskador
(15 %). Av de som haft skador hade
48 % sökt fysioterapeut, 24 % sökt
sjukvården och 23 % hållit upp med
sin träning och 5 % fortsatt träna som
tidigare. 142 personer fick behandling
av fysioterapeut varav hälften angav
att behandlingen varit till stor hjälp.
De som besvarade enkäten hade uppfattningen att oerfarenhet, överbelastning och övervikt var de främsta riskfaktorerna för skada. För att förebygga
skador var vanligaste uppfattningarna
att man skulle komplettera löpningen
med annan träning, stretcha samt undvika överbelastning. Det fanns ingen
skillnad i uppfattningar mellan kvinnor
och män.

fyim sektionen
Manuela konstaterar att det i litteraturen inte finns något stöd för att övervikt skulle vara en riskfaktor vid löpning och att stretching skulle vara skadeförebyggande. Hon menar att fysioterapeuter har en viktig roll i att
undervisa löpare om riskfaktorer
och hur man förebygger skador.

också viktigt att vi ska bli bättre på att involvera
media för att sprida de resultat som forskning och
studier visar.
Ytterligare en fråga som diskuterades var att komma
till konsensus hur vi ska ”mäta” idrottsskada och
hur man skulle kunna skapa register av skador dvs.
för att alla ska kunna använda samma typ av system
för att mäta. Att använda patientrapporterad data
sk. PROMs (patient reported outcome measures)
ansågs också viktigt för att på samma sätt ha någon
form av data från den skadade ”på papper”. Olika
webbaserade system och ”appar” för att registrera
skada diskuterades. Det fanns förslag på att införa
ett sådant system som alla i IFSPT ska kunna använda.

Bosse Gabrielsson/ Styrelsen FYIM

NÄTVERKSMÖTE
Vid WCPT arrangerades ett nätverksmöte av Sydafrikas representant inom
IFSPT – International Federation of
Sports Physical Therapists.

När en skada har inträffat och under rehab och
återgång i spel eller idrott är det viktigt att få till ett
samarbete mellan tränare, fysioterapeut, läkare och
föräldrar tillsammans med den skadade idrottaren
för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det
tycker vi är självklart i Sverige men när jag lyssnade
på diskussionerna förstod jag det som att i flera länder är det inte alls självklart.

Syftet var att i rundabordsdiskussioner
prata om aktuella frågor inom idrottsmedicin. Medlemmar som deltog var
från bl.a. från Rowanda, Kina, Grekland, Senegal, USA, Sverige, Danmark, Holland och Sydafrika. I vissa
länder finns en väl utvecklad både
utbildning och nätverk inom idrottsmedicin medan det i andra länder så
finns knappt ämnet idrottsmedicin.
En diskussion avsåg hur forskning genomförs och om den genomförs i den
kliniska verkligheten för att den ska bli
mest sann och trovärdig för både
idrottare, tränare och medicinsk personal. Det ansågs viktigt att både atleter och deras tränare är med på banan; att det är viktigt att utföra studier
i den kliniska verkligheten. Vikten av
att mäta den skadade idrottaren på
samma sätt och på så sätt kunna genomföra sk. multi-center och internationella studier diskuterades. Genom
att genomföra större studier så blir
genomslagskraften större. Den tanken
finns inom t.ex. ryggsmärta och interventioner, dvs. om man kan mäta på
samma sätt och genomföra liknande
interventioner på fler kliniker och i fler
länder så skulle man kunna få fram
mycket större och trovärdiga studier.
Precis som inom andra fysioterapeutiska områden så är det ett stort gap mellan vad forskningen funnit/kommer
fram till och vad som genomförs ute i
den kliniska verkligheten. Det ansågs
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Detta möte bestod av öppna diskussioner och vi
kom inte fram till konsensus i någon fråga, men
slutkommentaren var: We need to work together to
reach a higher impact. This is a political issue!
Vid pennan Eva Rasmussen Barr

Nyinstiftat stipendie från sektionen
Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin
Inför året 2018 kommer Sektionen för
Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin att
instifta två stipendier á 5000 kr vardera som skall kunna sökas av magisterstudenter inom fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet och/eller idrottsmedicin. Stipendiet har som ändamål
att främja vetenskaplig forskning inom
fysisk aktivitet och idrottsmedicin.
Sektionen vill med detta stipendium
stimulera fysioterapeuter till fortsatt
utbildning och underlätta för realise-
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ring av forskningsprojekt på magisternivå med god kvalité.
Som medlem i sektionen kommer du
att kunna ansöka om stipendiet från
och med januari nästa år. Ansökningarna kommer att granskas av minst två
representanter från sektionens styrelse.
För att kunna söka stipendium krävs
att du antagen i en kurs i examensarbete på avancerad nivå (D-nivå) under
året. Ansökningarna bedöms utifrån

nyhetsvärde, vetenskaplig metod och
relevans för ämnet fysisk aktivitet och
idrottsmedicin. Ansökningstiden kommer löpa från 15 januari till 1 april.
Ansvarig för stipendierna är Sofia
Ryman Augustsson, Med Dr, Leg
sjukgymnast. Mer information
kommer finnas i början av januari
på sektionens hemsida.
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Skivstångsträning som rehabilitering med
Joel Hagberg på Bosön 18 oktober

Vi samlas i Sydney för start med teori.
Joel inleder med att presentera dagens
schema och uppmuntrar till att vi ställer frågor, när helst vi kommer på
dem. Vi får en bra sammanfattning
om grunderna i styrketräning med
skivstång och snart peppras Joel med
frågor som besvaras kort eller leder till
en längre diskussion. Ibland verkar en
diskussion sväva ut och bort från den
röda tråden men vips så är vi tillbaka
igen. Vi får oss en bild av vilka skillnader som finns mellan tyngdlyftning
och styrkelyft och var kommer crossfiten in? Praktiska exempel med bilder
eller patientfall vävs in i varandra och
suget efter att praktiskt få testa märks
i rummet.

ACL kan vi sätta igång, och vilken
övning väljer vi?
Då missförstånd om var eftermiddagskaffet skulle serveras så kör vi hela
passet efter lunch i ett block med en
kort vätskepaus, och de som vill fikar
efter. Det är inte alltid lätt att få allt
rätt när man arrangerar kurser så nu
har vi lärt oss att fråga en extra gång
att kaffet verkligen serveras ner vid
hallarna och inte uppe vid föreläsningarna när vi har den praktiska delen.

Deltagarna verkar nöjda i stort men
det finns alltid något att förbättra ytterligare. Var du med på kursen och
har i efterhand kommit på något som
kunde ha fungerat bättre, upplägget,
innehållet eller något i arrangemanget.
Hör då av dig till sektionens mejladress idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se eller direkt till Joel på info@traningssajten.se.
Hoppas vi ses på fler kurser!
Petra Navier, styrelsen FYIM

Efter en utmärkt lunch i restaurangen
beger vi oss ner till Flexihallen för att
pröva teorin.
Vi uppmuntras till att prova oss fram
med patienterna, skala ner övningen,
gör den enklare för att anpassa till olika nivåer. Vi lär oss grunderna och
olika kombinationer och får pröva
frivändning, komplex 5:an, pushpress,
bänkpress, marklyft och många fler.
Vi diskuterar när kan en börja med en
viss patientgrupp? Hur nära post op
10

Sektionsdag på Fysioterapi 2017
Waterfront, Stockholm

Sektionen för Fysisk aktivitet och
idrottsmedicin representerades denna
utbildningsdag av Lars Lundgren, leg
fysioterapeut, specialist i idrottsmedicin och certifierad sportfysioterapeut(CSPT) verksam i Luleå samt
Daniel Pettersson leg fysioterapeut
verksam i Linköping.
Lars inledde med att berätta om sin
mångåriga erfarenhet att behandling av
både akut omhändertagande av hjärnskakning samt omhändertagande av
tiden efter. Lars har tillsammans med
sin läkarkollega Yelverton Tegnér utarbetat under många års erfarenhet
”Hjärntrappan” som ständigt uppdateras. Lars går igenom själva symptombilden vid akuta skedet, hur vi ställer
diagnos samt uppmanar att det alltid
är bättre att vara för försiktig. Om du
ser att det finns ett våld mot huvud
eller kropp som ger en hastig rörelse
mot huvudet så plocka bort idrottaren
direkt från träning/ tävling. Checka
upp personen ofta inom 48 h. Invänta
med aktivitet enligt Hjärntrappan.
Bättre att lägga till en vecka till i vila
än starta för tidigt.
Lars informerar om hur en kaskad av
neurokemiska och neurometaboliska
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händelser startar och leder till rubbning av energitillförsel. Området som
drabbas får hypoxi och en inflammatorisk process startar. Detta gör att
stor energi krävs till detta område som
leder till brist i andra. Vilket i sin tur
kan påverka kognitiva funktioner. Under de första 48 timmarna av intensiv
metabol stress är hjärnan extra känslig
för nya smällar eller överbelastning.
Om rätt diagnos sätts och hjärntrappan efterföljs blir 70-80% bra.
Symptom som brukar kvarstå är: huvudvärk, ögonproblem, ont i nacken,
yrsel, nedstämdhet samt kognitiva
besvär, minne, koncentration mm.
Just yrseln leder in till Daniels föreläsning som menar att liknande symptom
precis som vid hjärnskakning uppstår
vid yrsel.
Han går vidare in på yrselorsak från
öron. Vid trauma kan du misstänka
temporalbensfraktur, perilymfatidk
fistel samt benign paroxysmal positionell vertigo vilket är det första man
ska misstänka. Denna yrsel kan även
vara idiopatisk, den vi kallar för lägesyrsel. Jämförelse med traumatiskt
utlöst lägesyrsel blir behandlingsresul-

tatet klart bättre efter en manöverbehandling där man ser att 86% blir bättre av den idiopatiska men endast 33%
av den traumatiska.
Daniel går vidare in på Dix -Hallpike
som är en undersökning av endast
posteriora båggången av den idiopatiska. Han menar att detta test SKA ge
nystagmus med rörelser längs ögonbrynslängd om det ska vara positivt.
Lars avslutar föreläsningen med att
säga att hjärnskakning är en cervikal
påverkan, inte en alternativdiagnos
utan ett förväntat symptom. Uppmanar oss att ta till oss dessa patienter,
behandla dessa enligt hjärntrappan
och ha en öppenhet för olika diagnoser.
Vår moderator Sofia Ryman- Augustsson avslutar denna kunskapsfyllda dag
med att knyta ihop kunskapspåsen vi
fått under dagen.
Passar på att tacka mina medarbetare
Nina Nillson, Maria Liljeros samt Eva
Ekesbo för planering av denna utbildningsdag.
Vid datorn Anna Wänerhag,
styrelsen FYIM
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september i San Francisco. Konferensen anordnades denna gång tillsammans med NASS
(North American Spine Society). Temat för konferensen var ” Patients Come First- Exploring
optimal care” vilket sammanfattar de grundläggande värderingarna och visionerna för
mdt sektionen
behandling med MDT. Man betonade vikten av att vi som kliniker utgår från patientens
behov och betydelsen av att välja rätt behandling.

mdt sektionen

MDT:s ordförande har ordet
Ett händelserikt halvår har passerat
sedan MDT-sektionen var med här i
Manualen senast.
Förbundsstyrelsen medverkade på
Almedals-veckan med ett seminarium
om ”Tre lyft för Sverige - Fysioterapeuternas initiativ för ett hälsosammare
Sverige för alla”. MDT-sektionen var
den enda sektionen som var på plats i
Almedalen. Många föredrag handlade
om vårdcentraler och behandling via
Skype, telefon och liknande. I dessa
elektroniska forum kan MDT hävda
sig väl. Vi behöver inte palpera, utan
kan klara oss långt på att utvärdera
upprepade rörelser.

Den 23-25 september var det internationell McKenziekonferens i San Francisco. Därifrån tar jag bland annat
med mig fysioterapeuten och smärtforskaren Adriaan Louws budskap:
Patienterna kommer inte ihåg vad du
gjorde med dem, MEN de kommer
ihåg hur det KÄNDES! Något att tänka på och använda i vår kliniska vardag. Konferensen följdes av en mötesdag för lärare och administratörer med
diskussioner mellan olika MDT-föreningar från hela världen. Vi har samlat
flera referat i detta nummer, men du
hittar ännu fler på vår webbsida.
Fysioterapi 2017 gick av stapeln på
Stockholm Waterfront 25-27 oktober,

där MDT-sektionen var delaktiga i två
parallella utbildningsdagar. Flera referat finns här i tidskriften.
Nu satsar vi framåt mot 2018, då blir
det MDT-konferens med nacken i fokus och vi ses på Läppstiftet i Göteborg. Boka in 13-14 april 2018 i kalendern. Varmt välkomna!

från Dip.
hela världen.
Föreläsare: Richard Rosedale,personer
BSc, PT,
MDTHär följer några referat från de föreläsningar som hölls.

If it looks like an extremity, moves
like an extremity, function like an
extremity - be absolutely sure it is
not the spine. Det var Richard
Rosedales viktigaste budskap.
I denna föreläsning presenterade Richard sin
pågående studie
”Extremity
musculoskeletal
pain of spinal
source” (EXPOSS) där 172/398 patienter har
analyserats.

Gunilla Limbäck
Svensson
Ordförande i MDTsektionen och i
Svenska McKenzieinstitutet

Patienten i fokus på internationella
konferensen i San Fransisco
Den 14:e internationella konferensen i Mekanisk
Diagnostik och Terapi hölls den 22-24 september i
San Francisco. Konferensen anordnades denna gång
tillsammans med NASS (North American Spine
Society). Temat för konferensen var ” Patients
Come First- Exploring optimal care” vilket sammanfattar de grundläggande värderingarna och
visionerna för behandling med MDT. Man betonade
vikten av att vi som kliniker utgår från patientens
behov och betydelsen av att välja rätt behandling.
Ett nyckelkoncept för behandling av ryggproblematik i stort är att tänka multidiciplinärt. Att lära sig
att förstå för vilka patienter som MDT behandling
är lämplig och att identifiera för vilka patienter behandling av t.ex. psykolog bör erbjudas. De tolv
personer som deltog från Sverige fick ta del av den
senaste forskningen och fick tillfälle att utbyta erfarenheter med personer från hela världen. Här följer några referat från de föreläsningar som hölls.

12

nyckelkoncept
för behandling av the
ryggproblematik
i stort är att tänka multidiciplinärt. Att
Are you sure you Ettlära
have
cleared
spine?
sig att förstå för vilka patienter som MDT behandling är lämplig och att identifiera för
vilka patienter behandling av t.ex. psykolog bör erbjudas. De tolv personer som deltog från
Differentiation with
MDT
Sverige fick ta del av den senaste forskningen och fick tillfälle att utbyta erfarenheter med
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De preliminära resultaten visar att
även om smärtlokalisationen är lokal i
extremiteterna, även om patienten inte
upplever smärta eller har rörelseförlust
i columna och även om det finns en
rörelseförlust i extremiteterna så har
smärtan i stor utsträckning sitt ursprung i columna. Att en hög andel
smärta i skuldran eller höften har sitt
ursprung i columna kanske inte förvånar någon. Richards resultat pekar på
att så är fallet även i knän, fotleder,

armbågar och handleder (se tabell). I
ning. Redan vid hållningskorrigeringen
Are you sure you have cleared the spine? Differentiation with MDT Föreläsare:
gruppen där smärtan visade sig vara
angav 58% en förändring av smärtan i
Richard Rosedale, BSc, PT, Dip. MDT
columna-relaterad smärta angav hela
extremitetsled. Man fortsatte med
Bild nummer 2 ska in här. Och den behöver inte vara stor.
77% att de inte hade smärta i rygg
funktionella extremitetsutgångsvärden
function like
an extremity
If itnacke,
looks like
an extremity,
moves
eller
49%
hade ingen
tydliglike an extremity,
och undersökte
sedan
columna.- be
Vidabsolutely sure
it
is
not
the
spine.
Det
var
Richard
Rosedales
viktigaste
budskap.
rörelseförlust i columna och 58% hade effekt på de funktionella utgångsvärderörelseförlust
i den presenterade
lokala extremitetsna behandlades
columnamusculoskeletal
i riktnings- pain of
I denna föreläsning
Richard sin pågående
studie ”Extremity
leden.
som själva
trodde att
Övriga behandlades för de
spinalPatienter
source” (EXPOSS)
där 172/398
patienterpreferens.
har analyserats.
smärtan hade spinalt ursprung exklulokala extremitetsbesvären.
De preliminära resultaten visar att även om smärtlokalisationen är lokal i extremiteterna, även om
derades
från
studien.
patienten
inte
upplever smärta eller har rörelseförlust
i columna och även om det finns en
Sammanfattning:
rörelseförlust
i extremiteterna
har smärtanAngelica
i stor utsträckning
sitt ursprung i columna. Att en hög
För
att bekräfta
eller uteslutasåcolumna
Gunnarsson
andel
smärta
i
skuldran
eller
höften
har
sitt
ursprung
i
columna
kanske
inte förvånar någon. Richards
gjordes en sedvanlig MDT-undersökresultat pekar på att så är fallet även i knän, fotleder, armbågar och handleder (se tabell).
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Placebo and Nocebo: Words that harm and
words that heal in treating patients
Föreläsare: Adriaan Louw, leg fysioterapeut, forskar om pain
neuroscience utbildning, verksam i Iowa, USA
Adriaan har
under många år
forskat om
smärta, främst
om att utbilda
patienter i
smärtneurovetenskap, pain
neuroscience education (PNE). PNE
är en utbildningsstrategi för sjukgymnaster med fokus på att undervisa patienter om smärtans biologiska- och
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fysiologiska processer som är involverade i patientens smärtupplevelser.
Han skiljer detta från att utbilda i ett
mer biomedicinskt synsätt där man
beskriver fysiologiskt vad en
smärtupplevelse är. Det finns evidens
för att PNE positivt påverkar rörelserädsla, katastroftankar, rörlighetsbegränsning och användande av hälsovård ( 1, 2, 3). Studier om PNE gjordes först med patienter med ländryggsbesvär, följt av studier med

patienter med; fibromyalgi, utmattningssyndrom, långvarig WAD och vid
ländryggskirurgi.
Adriaan berättar att nio områden i
hjärnan aktiveras vid smärta. Han
hänvisar till neuromatrix, den komplexa modellen som förklarar hur ett
stort antal områden i hjärnan är involverade vid smärta. Det har stor betydelse för patientens smärtupplevelse
vilka ord vi väljer när vi tex förklarar
vad patientens ryggsmärta beror på.
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mdt sektionen
Smärtsystemet faciliteras (nocebo) av
ord som patienten tolkar som tex ”Det
här är farligt”, medan andra ord inhiberar smärtsystemet (placebo).
Adriaan beskriver en studie där man
utförde SLR på 25 personer. Vid första mätningen av SLR angavs att det
var ett test för att testa muskel och
efter en paus gjordes samma test igen,
men då beskrevs SLR som ett test för
att testa nerven. Resultatet var att

mdt sektionen
ROM var lägre vid andra mätningen,
jämfört med första. Vilka ord vi använder har betydelse!
I linje med att riktlinjer för ryggbesvär
är att vara aktiv och behandla med
träning, så är riktningspreferens värdefullt anger han, men hur är det med
orden syndrom och derangement, hjälper de orden patienten att förstå sin
smärtupplevelse bättre? Han rekommenderade oss att tänka över vilka ord

vi använder i vår kommunikation med
patienter i samband med t ex bedömning och åtgärder. Ur ett smärtneurovetenskapligt perspektiv; har orden vi
använder positiv (placebo) eller negativ (nocebo) påverkan och hur påverkar orden våra åtgärder med målet att
tex uppmuntra rörelser? Intressant,
eller hur?
Sammanfattning:
Yvonne Lindbäck

Vill du veta mer?
Lyssna på Adriaan Louw! Två program på Mechanical care forum
www.mechanicalcareforum.com
October 15, 2017: Episode 190 Adriaan Louw part 2: Biology,
Psychology and Social Aspects of Pain

på Pubmed. Här är tre intressanta
artiklar:
Referenser:

October 9, 2017: Episode 189 Adriaan Louw part 1: Pain: More
Than Knowing About It

1. Louw A, Diener I, Butler DS, Puentedura EJ. The effect of neuroscience education on pain, disability,
anxiety, and stress in chronic musculoskeletal pain. Arch Phys Med
Rehabil. 2011 Dec;92(12):2041-56.

Läs artiklar av Adriaan Louw! Han är
medförfattare på 275 publikationer

2.Louw A, Zimney K, Puentedura EJ,
Diener I. The efficacy of pain neu-

roscience education on musculoskeletal pain: A systematic review
of the literature. Physiother Theory
Pract. 2016 Jul;32(5):332-55.
3.Louw A, Diener I, Landers MR,
Puentedura EJ. Preoperative pain
neuroscience education for lumbar radiculopathy: a multicenter
randomized controlled trial with
1-year follow-up. Spine.
2014;39(18):1449-57.

Patienter som behandlats med MDT upplevde
högre grad av välbefinnande och var mer aktiva
trots besvär än patienter som opererats för
diskbråck
Föreläsare: Gunilla Limbäck Svensson, fysioterapeut
Delar av Gunillas svenska MDT
forskning på diskbråckspatienter
presenterades också under den internationella MDT konferensen i San
Francisco.
Denna kvalitativa intervjustudie
genomfördes tre år efter avslutad
behandling för lumbalt diskbråck.
Tjugo patienter intervjuades, hälften
hade fått behandling med strukturerad
fysioterapi inklusive MDT och hälften
hade opererats för sitt diskbråck och
därefter genomgått tidig, aktiv rehabi14

litering. Trots den aktiva rehabiliteringen
efter operationen upplevde patienterna
som opererats sämre välmående samt
beskrev oro och undvek därför fysisk
aktivitet. Till skillnad från patienterna
som behandlats med strukturerad fysioterapi, inklusive McKenziemetoden,
de upplevde högre grad av välbefinnande och var mer fysiskt aktiva trots
besvär, jämfört med opererade patienter.
Huvudbudskapet i Gunillas presentation var Påbörja strukturerad fysioterapi
med MDT som stärker patientens tilltro

till sin egen förmåga innan operation
övervägs för patienter med lumbala
diskbråck.
Studien ”Patients´experience of health
three years after structured physiotherapy or surgery for lumbar disc herniation” är publicerad i Journal of
Rehabilitation Medicine (2013)
45: 293-299
Sammanfattning
Maria Jakobsson
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Referat i korthet
Diagnosing Neural Components:
Clues and Pitfalls
Annina Schmid, fysioterapeut från
Oxford höll en föreläsning där hon
grundligt gick igenom felkällor vid
neurologisk undersökning. Eftersom
de tunna fibrerna skadas först vid
kompression och sensibilitet för beröring förmedlas av tjocka myeliniserade
fibrer får vi inte fullständiga svar vid
undersökning av enbart sensibilitet för
beröring. De små fibrerna testas bäst
med kyla och värme och test med
kallt/varmt mynt har en sensibilitet på
0,98 men tyvärr en låg specificitet på
0,2. Test med stick har en hög specificitet (men låg sensitivitet 0,48), därför
lämpligt att kombinera dessa två tester.
Vid radiculopati är det även vanligt
med icke dermatombunden distribution av smärtan, 66% av patienterna
med radikulopati har det. Kan bero på
inflammatorisk påverkan som spridits
till segment ovan- och nedanför. Nervsträcktest kan enligt henne också vara
negativa hos 30-60% av patienter med
radikulopati. Dessa patienter har sämre
prognos!
MDT and TESI: Does it work for
the cervical spine
Hans van Helvoirt, fysioterapeut från
Holland, redovisade sina fynd från en
studie där man kombinerat TESI
(Transforaminal Epidural Steroid Injections) med MDT på mycket svåra
patienter. Mycket inspirerande resultat,
initialt innan injektion klassificerades
72% som Mechanically Unresponsive
Radiculopathy och 28% som centraliserare. Efter injektion klassificerades
48% som centraliserare!
Exclusion of the cervical spine in
patients with rotator cuff pathology:
Current thoughts and process
Greg Lynch från Nya Zeeland föreläste om hur man exkluderar nacken vid
axelbesvär. I studier gällande lokala
axelbesvär (tendinopatier, impingement etc) görs ofta gällande att man i
studien först exkluderat nacken som
smärtorsak. Tyvärr finns idag inga offiMANUALEN 4 | 2017

ciella guidelines om hur man gör detta, ej heller några specifika studier i
ämnet. De enda riktlinjer vi har idag
är de vi har inom MDT:
- i anamnes, kan besvären provoceras i
sittande utan axelrörelse?
- bör provoceras i liggande på afficerad
sida om axeln är smärtorsak
- patienten bör kunna visa specifik
axelrörelse som provocerar om axeln
är smärtorsak
- kolla hållningens effekt på besvären
- gör upprepade rörelser i retraktion,
retraktion/extension och ev lateralflexion och kontrollera effekt på axelbesvären
I detta ämne finns även ett webinar på
adressen http://www.mckenzieinstituteusa.org/mentoringwebinars.cfm
The impact of MDT
in primary care
Vikas Agarwal var en positiv och
sprudlande allmänläkare från USA
som hade lärt sig MDT metoden och
tyckte att det var helt underbart att
själv kunna bedöma och behandla
patienter med MDT. Han hade gjort
en undersökning där han jämfört kostnaderna för sin mottagning jämfört
med kollegorna som arbetade mer traditionellt och han menade att hans
kostnader låg 29 % lägre än kollegornas. Denna skillnad menade Vikas
berodde på att han bedömde och behandlade patienter enligt MDT och
att han därmed hade lägre kostnader
för bl a röntgen, läkemedel och kirurgi.
Iatrogenic disability: The intersection of clinical care and public
policy
Vad kan orsaka iatrogen funktionsnedsättning vid whiplash-relaterade besvär?
(iatrogen=sjukdom/skada orsakad av
läkarens/sjukvårdens åtgärder)
Denna fråga ställdes av Pierre Côté,
verksam som forskare i Canada. Hans
svar var:

många utredningar
• Ineffektiva behandlingar såsom
TENS vid WAD
• Skadlig behandling såsom nackkrage
vid WAD. Patienter som behandlas
med nackkrage drabbas av väsentligen förlängd besvärsperiod jämfört
med de utan krage.
Pelvic girdle pain
Andry Vleeming, respekterad professor i både USA och Belgien höll föreläsningar om sakroiliacaledssmärta
och tester av SI-leder. Han förespråkade provokationstest av SI leder. Den
viktigaste konklusionen från hans föreläsningar var att det inte är möjligt att
palpera rörlighet i SI-leder.
Prevention of LBP:
The why and how
Mark Hancook är fysioterapeut och
professor från Sydney Australien.
Marks forskningsområde är muskuloskeletala besvär och främst ländryggsbesvär.
Vi vet att akut ryggsmärta ofta läker ut
ganska snabbt men att ryggbesvär tenderar att återkomma påstod Mark.
Han menade att om vi kan minska de
återkommande ryggbesvären så skulle
det innebära stora vinster för såväl
samhället som för den enskilda individen. Han refererade till en studie av
Kristian Larsen et al (2002) där man
studerade 267 friska soldater och det
visade sig att extension i liggande
fungerade bra som prevention för att
minska risken för att utveckla ryggbesvär. Det finns även studier av
Shiawong et al (2014) som visar att
den grupp som tränat rörlighet och
uthållighet utvecklade färre episoder
med ryggsmärta jämfört med de som
inte tränade alls.
Sammanfattat av Göte Norgren,
Gunilla Limbäck Svensson och
Yvonne Lindbäck

• Felaktig diagnos, åtföljt av allt för
15
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UTBILDNINGSDAGEN

Symptombeskrivning: lokalisation,
hur patienten upplever sina besvär,
konstant eller intermittent, vilka rörelser eller positioner påverkar, sömnen
och tidigare besvär. Specifika frågor
angående symtomen gav följande svar:
central nackvärk från bakhuvudet en
bit ner till thorakalen samt yrsel som
var intermittent. Inga röda flaggor.

Inflammatorisk eller mekanisk
ryggsmärta - att differentiera
och behandla
Denna utbildningsdag var ett samarbete mellan MDT- och Reumatologisektionen. Reumatolog Eva Klingberg höll
en intressant föreläsning om vad vi
som fysioterapeuter bör ha i åtanke
när vi träffar ryggpatienter och vad
som karakteriserar inflammatorisk
ryggsjukdom. Hon talade även om hur
man ställer diagnosen och medicinsk
behandling vid inflammatorisk ryggsjukdom.
Viktigaste budskapet i Evas föreläsning

var att vi inte ska manipulera eller
kraftfullt mobilisera patienter med
förbeningar i ryggen till följd av ankyloserande spondylit (AS, tidigare
benämnt Mb Bechterew). Ryggen är
skör och frakturerar lätt trots förbeningar och då kan allvarliga nervskador bli följden.

Svensson föreläste om mekanisk ryggsmärta och Thomas Cullhed, MDT-lärare undersökte en ”mekanisk” ryggpatient. Dagen avslutades med två föreläsningar om fysioterapeutisk
behandling av patienter med inflammatoriska ryggbesvär av Anette
Tellander och Eva Ekesbo.

Därefter följde en föreläsning av
Annelie Bilberg, överfysioterapeut,
om vad som är viktiga diagnostiska
kriterier för AS. Gunilla Limbäck

Du kan läsa ett längre referat från hela
utbildningsdagen på www.mckenzie.se

Undersökning av hållningen och om
den påverkar de besvär patienten söker för. Rörlighetsinskränkning i nacken och bröstrygg och vilka symptom
som uppträder. Avslutar med vilka
upprepande rörelser som hade effekt.
Fynd: liten inskränkning i retraktion

och moderat i retraktion + extension.
Kvarhållen flexion gav stelhetskänsla
och ökad yrsel. Upprepande rörelser i
retraktion gav viss lindring av värken
och yrseln och sedan tydlig lindring
efter 20 repetitioner med retraktion +
extension hängandes över stolsrygg för
att få med extension i bröstryggen.
Återbesök 1 (3 dygn senare): patienten hade förbättrats avsevärt och tyckte därför att han var bra och inte behövde fler återbesök.
Patienten fick ett recidiv 2 månader
senare. Han hade tappat respekten för
hållningskorrigeringen och bara utfört
den reducerande rörelsen ibland.

Dessutom hade han haft mycket belastning i den provocerande riktningen
då han hade målat innertak. Symptomen kunde snabbt lindras på nytt med
samma övning. Denna gång fick Thomas möjlighet att prata om recidivrisk
och egenbehandlingskonceptet.
Det var ett intressant fall som visade
en patient med nackvärk och yrsel
som snabbt kunde bli hjälpt tack vare
MDT-konceptet med få behandlingstillfällen och gott resultat.
Sammanfattning:
Mark Aarts

Konferens inom

Mekanisk Diagnostik
och Terapi (MDT)

Patientfall - Nacke och yrsel

Göteborg 13-14 april 2018.

Sjukgymnasten och MDT-läraren Thomas Cullhed höll en
föreläsning om hur patienter med nacksmärta och yrsel
undersöks enligt MDT-konceptet. Steg ett är att utesluta
andra orsakar. Yrsel är ett symtom som förekommer vid en
lång rad diagnoser, och kan ha många orsakar däribland
BPPV, ortostatism, vestibulär, perilymfatisk, vertebrobasilär
dysfunktion och mekaniskt cervikogen.

SAVE
THE
DATE!

UR PROGRAMMET
Nacke eller axel? - lägg det diagnostiska pusslet.
Operation eller inte? - operationsindikationer cervikalt.

Anamnesen är väldigt viktig. Vissa beskrivningar ger ledtrådar till att det handlar om ett icke cervikogent ursprung,
t ex konstant yrsel, talsvårigheter, svår huvudvärk, en
känsla att bli knuffad, synproblem, svimning eller fall.
Viktigt att komma ihåg 5D (dizziness, drop attacks,
diplopia, dysphagia och dysarthria) och 2N (nausea,
nystagmus) vid undersökningen.

Hur byggs ett MDT-nätverk? - exempel och inspiration.
Yrsel och MDT - hur undersöker och behandlar vi?
Positiv psykologi - vi lär oss mer om kommunikation.
Vanliga villovägar - hur du blir en bättre kliniker.

Ledtrådar som däremot talar för ett cervikogent ursprung
är att yrseln varierar med nacksmärtan, att debuten var i
samband med nacksmärta och om yrseln uppträder vid
nackrörelser. Thomas berättar att MDT konceptets så kal�lade kraftprogression fungerar riskreducerande. Patienten
har alltid utfört många egna rörelser innan det blir aktuellt
med mobilisering eller manipulation.

Workshops - slipa dina kliniska färdigheter.

Thomas går sedan igenom status på en patient som sökt
för nackvärk och yrsel och visar de olika stegen i undersökningen.

Läs mer på www.mckenzie.se

Bakgrund: målare i 30 årsåldern.
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Några ord från en styrelsemedlem
i Ok-sektionen
Höstens engagemang i olika kongresser och konferenser har varit dels Ortopediveckan i Umeå där styrelsen varit representerad samt Fysioterapi
2017 där vi också haft ett engagemang i den gemensamma utbildningsdagen.
Nästa kursdag blir vår egen: ”Prehabilitering och rehabilitering vid ryggkirurgi” fredag 26 januari 2018 i Palacehuset, Brunnsparken, Göteborg. Medverkar gör ortopedkirurg och fysioterapeuter verksamma inom området,
samt två utställare.
Varmt välkomna till den, om det finns
platser kvar. Se vår hemsida!

Två av styrelsens medlemmar är också
med och arrangerar Handdagarna i
Göteborg. Där representerar jag och
Maria Liljeros SU/ Arbetsterapi/Fysioterapi Handmottagningen Mölndal.
15-16 mars i Göteborg, lokal Götheborg och Läppstiftet med närhet till
Centralstationen är platsen. Två fullspäckade dagar med föreläsningar,
varma luncher, fika och många utställare. På torsdagskvällen blir det konferensmiddag på ett trevligt och spektakulärt ställe med god mat och underhållning. Middagen ingår i konferensavgiften.
Göteborg är representerade med arbetsterapeuter och fysioterapeuter från

Handkirurgen SU/Sahlgrenska, Handmottagningen SU/Mölndal samt Göteborgs Handcenter.
Vi hoppas på stort intresse och att det
finns ett engagemang kring rehabilitering av handskador bland fysioterapeuter i landet.
För anmälan: ww.sfh.nu (naturligtvis
får medlemmar reducerad avgift och
man kan ju vara medlem och engagerad i flera föreningar)
Önskar ni mer information får ni gärna kontakta mig eller Maria.
För ok sektionen
Ethel Andersson

Sektionernas gemensamma
utbildningsdag på Fysioterapi 2017
Cervikalen: Huvudsaken är rätt diagnostik och behandling
”Rehabilitering vid långvariga nackbesvär samt nackmusklernas
struktur och funktion”

Rehabilitering vid långvariga nackbesvär samt
nackmusklernas struktur och funktion
Nackforskargruppen vid Linköpings
universitet, IMH, Fysioterapi: Professor, Med Dr Anneli Peolsson, Med Dr
Anna Hermansen, Med Dr Gunnel
Peterson, Med Dr Maria Landén
Ludvigsson. Samtliga föredragshållare
är leg. sjukgymnaster/ fysioterapeuter
med långvarig klinisk erfarenhet.
Symposiet inleddes med en presentation om fysioterapi vid cervikal radikulopati pga. cervikal disksjukdom.
Det vill säga diskbråck som i de flesta
fall ackompanjeras av degenerativa förändringar. I presentationen redogjordes
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för både icke-kirurgisk och postoperativ rehabilitering. I dagsläget saknas
evidens för att en specifik fysioterapeutisk intervention är bättre än någon
annan. Detta då få studier finns inom
området. I akut skede (de första 3
månaderna) finns låg evidens för specifik neuromuskulär behandling samt
manuell terapi (mobilisering, traktion)
medan massage och akupunktur
vetenskapligt avråds ifrån. Både Fysisk
aktivitet på recept (FaR) och nackspecifik träning har visats leda till förbättringar, men endast den nack-specifika
träningen förbättrar aktiveringsmönstret

av nackmusklerna med en minskad
co-aktivering av antagonisterna.
Kirurgisk behandling för cervikal radikulopati hjälper många patienter att
minska smärta. Funktionsnedsättningar i nack-relaterad funktion föreligger
dock hos ett stort antal patienter efter
kirurgi – även så långt som 10 år postoperativt - där särskilt en dålig nackmuskeluthållighet samt kvarvarande
yrsel har noterats. Det finns därmed
ett stort behov av postoperativ rehabilitering. Det finns ett fåtal studier som
har jämfört fysioterapi gentemot kirur-
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gi. Kirurgin leder till en snabbare
smärtlindring än enbart fysioterapi,
men i de existerande studierna finns
inga skillnader i undersökta variabler
vid 15 alternativt 24 månader. I den
ena studien var fysioterapin pragmatisk och upp till respektive fysioterapeut att bestämma interventionen. I
den andra studien bestod fysioterapin
av nackspecifik träning i kombination
med en beteendemedicinsk approach.
Endast en studie finns där två olika
fysioterapeutiska interventioner har
jämförts. De första 6 veckorna postoperativt fick alla råd och regim på den
kirurgiska kliniken (god hållning, inte
lyfta och bära tungt; axelrörelser, aktiv
rörelseträning av nacken från v6 postoperativt osv). Därefter fick patienterna antingen: A. Sedvanlig behandling
bestående av att patienten uppmuntras
att på egen hand söka fysioterapeutisk
hjälp i primärvården vid behov, eller
B) Strukturerad fysioterapi bestående
av nackspecifik träning i kombination
med en beteendemedicinsk approach
där patienten tränade 2ggr/ v i 3 månader på fysioterapiklinik. Ett fåtal
skillnader förelåg mellan grupperna
vid uppföljning efter träning, där de
som hade fått den strukturerade fysioterapin var övergripande mer nöjda,
hade lägre frekvens av nacksmärta och
för de som fullföljde minst hälften av
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antal träningstillfällen även hade lägre
konsumtion av smärtlindrande läkemedel. Fysioterapi bör föregå beslut om
kirurgi och efterfrågas även postoperativt där patienterna i ovanstående studie som fick sedvanlig behandling i 2
fall av 3 på egen hand sökte fysioterapeut.
Intervjuer av patienter efter kirurgi
visar att de flesta patienterna upplevde
sig förbättrade men samtidigt begränsade eller på annat sätt påverkade i sitt
dagliga liv. Ett fungerande dagligt liv
kräver strategier för att justera eller
förändra sina aktiviteter och beteenden. Ett socialt stöd från flera nätverk
och även hälso-och sjukvården upplevdes som viktiga.
Symposiet fortsatte med att forskargruppen berättade om whiplashtrauma och vikten av att återställa en god
muskelfunktion. Så många som 50 %
av de som drabbas av en whiplashskada får kvarstående besvär. Förändringar i nackmusklernas funktion har setts
i tidigare studier och kan vara en orsak till att besvär med smärta och
nedsatt funktion kvarstår. En ökad
aktivering av ytliga nackmuskler, muskelfiberomvandling där långsamma typ
I fibrer omvandlas till snabba typ
II-fibrer, fettinfiltration i Multifiderna
och i Sternocleidomastoideus, en störd

neuromuskulär och sensomotorisk
funktion har setts i olika forskningsstudier. Den aktuella forskargruppen använder magnetkamera-undersökning
(MRI) och ultraljud för att studera
nackmusklernas struktur och funktion. MRI har visat ökad fettinfiltration i multifiderna i jämförelse med
personer utan nackbesvär. Med hjälp
av ultraljudsfilmer har samspelet mellan djup och ytlig nackmuskulatur
undersökts. Resultaten visade på förändrat samspel mellan musklerna hos
personer med kvarstående besvär efter
whiplashskada. Forskning fortsätter
med sikte på att förbättra diagnostik
efter whiplashskada. Om nackmusklernas funktion kan mätas blir
det också möjligt att utvärdera träningsinterventioner för att t.ex. se om
nackspecifik träning förbättrar samspelet mellan musklerna.
Föredraget om nackmusklernas struktur och funktion avslutades med en
demonstration av hur nackens funktion i klinik kan mätas. Resultat från
en stor randomiserad studie av 216
personer med långvariga whiplashbesvär redovisades vidare. Studien har
genomförts av den aktuella forskagruppen och visar att specifik 12
veckors nackträning med fokus på
djup muskulatur, med eller utan en beteendemedicinsk approach, har bättre
effekt än fysisk aktivitet på recept på
en rad variabler såsom till exempel
nackrelaterad funktion, nackmuskeluthållighet, utstrålande armsmärta, katastroftankar, yrsel mm.
Vidare demonstrerades övningar som
ingått i den nackspecifika träningen.
Hela träningsprogrammet finns fritt
tillgängligt på forskarnas hemsidor på
Linköpings universitets websidor. Slutligen berättade gruppen att rekrytering
till två nya studier kring nackspecifik
träning och webprogram pågår i flera
län. Likaså fortgår det multiprofessionella arbetet med nya ultraljuds- och
MR studier.
Mer information avseende den nya
whiplashstudien dit patienter kan anmäla sitt intresse för deltagande finns
på www.whiplashstudie.se
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Ortopediveckan i Umeå 2017

och det rörde sig om ökad fettmassa.
Kan det finnas ett samband mellan
högt BMI och fysisk och mental utmattning? Som senare visar sig som
skada föranledd av dåliga fysiska förutsättningar?

Efter några år med bara läkarprogram
är det återigen öppnat för tvärprofessionell medverkan på ortopediveckan
som alternerar runt om i Sverige. Ifrån
Ok-sektionen medverkade Linda
Henriksson och Jessica Starck,
som deltagare, men de fick också möjlighet att marknadsföra vår sektion.
Nedan några referat från Fysioterapiprogrammet, som varade tisdag till
torsdag i slutet av augusti.

Hypermobilitet verkar vara en faktor
som är svår att kombinera med elitidrott. Av korsbandsopererade individer
har fem gånger så många en hypermo-

Dragonprojektet
Allvarliga knäskador och överbelastningsskador hos elever på RIG
(Riksidrottsgymnasier) och NIU (Nationellt godkända Idrottsutbildningar).

Av 87 elever antagna 2013 uppvisade
6st allvarliga knäskador (3 ACL) och
en hade fotskada. Skador som orsakade frånvaro från sin idrott mellan 8
veckor till 9 månader. 28 st av de 87
eleverna sökte för överbelastningsrelaterade besvär i rörelseapparaten (17 tjejer och 11 killar). Dessa skador innebar
en frånvaro mellan 2-12v. Dominerande idrotter visade sig vara pivoterande
idrotter så som fotboll och innebandy.
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Gymnasierna i studien fungerar idag

inte optimalt vad gäller skadeförebyggande insatser och åtgärder. Gymnasier
med inriktning på idrott har ett ansvar
att verka för ökad kunskap både vad
gäller planering och upplägg av träning,
kosthållning och rehabilitering i de fall
där skadan inträffar trots allt.
För OK sektionen
Jessica Stack och Linda Henriksson,
Fysio Nova i Göteborg

” Varför är tendinopati så svår att behandla”?

Nästa år är det Karlstad som bjuder in
– planera redan nu för att få delta. Vi
hoppas få med en nätverksträff nästa år.

Paramedicinarnas program på SOF
dagarna inleddes med Dragonprojektet.
Föreläsare var fysioterapeut Andreas
Eriksson och ortoped Marcus Bohlin.
Deras studie, som innefattar 300 elever,
på RIG och NIU stäcker sig över åren
2013-2015. De börjar föreläsningen
med att presentera följande fakta angående främre korsbandsskada: ACL före
15 års ålder innebär oftast ingen möjlighet att utöva sport på elitnivå. 50-80%
spelar fotboll på samma nivå tre till
fem år efter en rekonstruktion och 50%
uppvisar artros på röntgen inom 10-15
år. Det är av vikt att förebygga dessa
skador på både kort och lång sikt.

bilitet. Symtom som vid PFSS, senbesvär, överträning, överbelastningsproblematik och dålig funktionell rörlighet
verkar också vara predisponerande faktorer för skada. Det visar sig även vara
vanligare med upprepade knäskador
efter tidigare knäskada. Studier visar på
20-30% ökad risk i en redan tidigare
skadad knäled.

Man screenade eleverna termin ett genom att ta värden så som vikt, längd,
BMI, Blodtryck, kroppssammansättning och hjärtfrekvens i vila. Hypermobilitet bedömdes enligt Beighton Score.
Quadriceps- och Hamstringsstyrka
mättes med Biodex. Rörlighet och
funktionell rörlighet mättes (FMS).
Bakgrundsdata -allvarliga knäskador
tidigt i livet samt hereditet för
ACL-skada.
Över sex terminer följdes den fysiska
profilens förändring, samt hur den skiljer sig mellan olika idrotter och mellan
könen. Man ville studera skadepanorama/predisponerande faktorer för att
kunna förebygga. skador. De faktorer
som utmärkte sig i studien var vilken
träningsbakgrund eleven hade med sig
och hur upptrappningen skedde.
Många gick från 2-3pass/vecka till
1-2pass/dag. Även kvaliteten och variationen på träningen var avgörande. Vad
gäller variationen så kunde kommunikationen brista mellan skolan och klubben. Det kunde bli många efter varandra följande pass med samma innehåll.

Vad gäller kvaliteten kan denna bero på
tränarens utbildningsnivå till viss del
och här finns det generellt sett en förbättringspotential. Det kan vara så att
om man tränar och tävlar i samma lag/
skola, så blir det inte ”dubbel” träning
och det kan vara en bättre modell för
att förebygga skador. Det verkar vara
lagidrottare som är mer utsatta jämfört
med exempelvis friidrottare (men om
de tävlar i flera grenar så kan det vara
stor skaderisk där också).
Man har kunnat se att om barn specialiserar sig på en idrott i yngre åldrar
och att den motoriska mångfalden då
uteblir. Detta i kombination med mindre spontanidrott på fritid och i skola
kan vara en bakomliggande orsak till
ökad skadefrekvens. Här kan man se
att fler yngre tjejer drabbas jämfört
med tidigare studier.
Stor träningsmängd ställer även större
krav på kosthållningen och det är viktigt att de ökade kraven/tiden som
spenderas med idrott möts upp av rätt
sorts kost. Hos vissa elever kunde man
uppmäta en ökning av BMI över tid
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Jill Cook deltog på Ortopedidagarna
i Umeå som en av huvudföreläsarna
för Paramedicinare. Jill är Professor
in musceloskeletal health in the La
Throbe Sport and Excercise medicine Research Centre at La Throbe
University in Melbourne Australia.
Moderatorn presenterar Jill som en
av de ledande sjukgymnasterna i värden på tendinopati. Hon har publicerat över 100 artiklar.
Jill öppnar sin föreläsning med orden ”
Varför är tendinopati så svår att behandla”? Hon förmedlar ödmjukt att
vi inte förstår fullt ut hur senor strukturellt är organiserade, att vi med rehab eller operation inte kan reparera
senvävnad fullt ut och att det inte
finns en ”Golden Standard”. Enligt
hennes och andras studier uppkommer patologiska senbesvär primärt av
förändring i matrix (kollagen och proteoglykaner) där matrix absorberar
mer vatten och hållfastheten minskar
och till slut kan en liten överbelastning
orsaka bristning. Inflammation i vävnaden är enligt Jill sekundär. När en
patologi väl uppstått i senan är rätt väg
att gå att jobba med den friska vävnaden som finns kvar. Hon liknar detta
vid en ”doughnut” där den friska vävnaden är munken och hålet är den
patologiska vävnaden (”you treat the
doughnut not the hole”).
JIll anser att vi vet för lite om den nociceptiva smärtan i senvävnaden men

att man vet att det sker en förändring i
motorcortex som rubbar signalering
till muskeln kopplad till aktuell sena.
En effekt som kan liknas vid en”gasa-bromsa-fenomen/allt eller inget”
som ger störd funktion.
Diskussion förs kring kompression och
tension av senstruktur och hur man
kan tänka kring behandlingsstrategier.
Att båda dessa komponenter måste tas
hänsyn till. Ofta uppstår patologi i
område där senan går emot benstruktur (achillessena-tuber calcanei, hamstrings mot tuber ischii eller senstråk
som passerar trochanter major). Primärt bör man avlasta senan där den
komprimeras.
Vid diagnosticering (tendinopati) bör
först säkerställas att det är den aktuella
senan som är orsak till smärtan. Jill
anser inte att MR är en tillförlitlig metod för att säkerställa diagnos. Kan ej
klargöra att smärtan kommer från den
patologiska senstrukturen och det kan
vara oklart om det handlar om total
eller delruptur. Hon anser inte heller
att palpering är en säker metod. Hon
använder sig istället av följande metoder som ger en mer komplett eller rättvisande bild:
- problematik med ursprung i överbelastning
- Tydligt och väl avgränsat smärtfokus
- Ökad belastning skall ge mer smärta

- Ökad smärta vid stretch-shortening
- Ökad smärta dagen efter hög belastning på senan (24 timmar efter)
Hon går sedan vidare i sin diagnosticering genom att studera funktion. En
atlet med dålig funktion kommer alltid
att uppvisa smärta. Förbättrad funktion ger nästan alltid en minskad
smärta. Att upprätta smärtfri full
funktion är prioriterat för att kunna
stegra intensitet och belastning. Så hur
gör vi detta? Jo, funktionsstatus innan
uppstart av rehab, små stegringar i
styrketräning, vidare med ökad kompression och uthållighet till mer belastande övningar som innebär ex hopp
och explosivitet. Hela tiden ha för
ögonen individens målsättning.
Vidare säger Jill att hennes studier
visar att isometrisk träning är den som
ger snabbast och bäst resultat. Hon
går igenom ett ”Isometriskt protokoll”
som hon har utvecklat som bygger på
stegvis förändringar både vad gäller
intensitet och duration. Förändringar
sker över tid i fyra olika faser som
sträcker sig mellan 8-12 v per fas. Hon
förespråkar isometrisk träning framför
excentrisk träning vid tendinopati. Vid
isometrisk träning är det lättare att
hitta en positionering där kompression
undviks.
För OK sektionen
Jessica Stack och Linda Henriksson,
Fysio Nova i Göteborg

OK-SEKTIONENS ÅRSMÖTE
6 mars 2018 kl. 17.30 • SU/Mölndal • Med föreläsning: Compartmentsyndrom
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ok sektionen

Jämförelse mellan marklyft som en behandlingsmetod för mekanisk ländryggssmärta och individanpassad rörlighetskontroll.

Kortfattad konklusion:
- Självskattad funktion - individanpassad träning av rörelsekontroll
mer effektiv
- Smärta - liknande effekter över tid
- Effekter på både hållning och
muskeltjocklek, bättre i marklyftsgruppen.
Lars poängterar att det finns rewievs
som visar att det är träning och utbildning som man använder sig av vid ländryggssmärta av mekanisk karaktär.
Däremot kan man ej säga att det är en
viss typ av träning som skulle vara
överlägsen någon annan. Däremot kan
22

Att man valt marklyft som specifik
övning att studera har delvis sin grund i
att man sett att övningen både kan orsaka
problematik men även kan användas
för att bygga upp styrka. Det finns även
en funktionell fördel i övningen i och
med att man jobbar över flera intilliggande leder, kan se rörelsemönster och
kan rikta belastningen mot den led
man specifikt vill träna eller undvika
att belasta. Detta genom att använda sig
av de biomekaniska förutsättningarna.
Detta ställer krav på terapeutens kunskaper vid screening vid uppstart av
träning. Ex om individen har en inskränkt höftrörlighet så tas rörligheten
ut i omkringliggande leder där ländryggen ofta blir hårt belastad.
Faktorer som Lars belyser är rörelseanalys och olika biomekaniska förutsättningar hos individen. Individens
kroppslängd och då specifikt ryggens
längd, femurs eller tibias längd och
armlängd bör tas hänsyn till. Som ovan
nämnts kan även en led belastas mer
eller mindre beroende på syftet och var
i rehabiliteringen man befinner sig: Vill
man undvika smärta eller bygga styrka
över ett specifikt ländryggssegment?
Vid ökande belastning ställs krav på att
individen skall kunna rekrytera fler
muskelfibrer men även andra assisterande muskler. Förutom positionering
och biomekanik är det avgörande att
använda sig av buktrycket. Detta instrueras bäst genom: intraabdominellt
tryck/abdominal bracing-co-contraction, som innebär en Valsalvamanöver
och en aktivering av djup bålmuskulatur.
Lars ingår tillsammans med Ulrika
Aasa (Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering) i en forskningsgrupp på Umeå

Universitet. Just nu pågår en studie där
man tittar på besvär hos tyngdlyftare
och styrkelyftare. Man har identifierat
de mest återkommande problemen till
axlelled, knäled, höftled och ländrygg.
Detta genom att skicka ut frågeformulär. Ca 70% uppger då att de har någon
form av besvär. De flesta kan koppla
besvär till träningssituation av specifik
övning snarare än aktuellt tävlingsmoment. Man har även tillfrågat en expertpanel internationellt som gett riskfaktorer för besvär vid knäböj/squat:
valgisering av genu, ”butt-wink” och
rörelser av ländryggen. I marklyftsstudien är experterna också eniga om att
mest lämpliga positionering av ländrygg
under marklyftet är en neutral hållning/”mellanläge” vilket man instruerar
patienter i studien att hålla.

SEKTIONERNA FÖR ORTOPEDISK MANUELL TERAPI (OMT) OCH
FYSISK AKTIVITET OCH IDROTTSMEDICIN (FYIM) INOM FYSIOTERAPEUTERNA

KONGRESS
OCH ÅRSMÖTE
9-10 MARS 2018, PLATS: COURTYARD BY MARRIOTT STOCKHOLM

Ulrika Aasa höll även en egen föreläsning kring undersökning och sub-klassificering av patienter med ländryggsbesvär utifrån ett kinesiopatologiskt perspektiv. Hon valde att belysa olika system som används för undersökning och
diagnosticering. Bland annat valde hon
att att visa skillnader mellan system
som var mer mekaniskt inriktade mot
system som var mer psykosomatiska.
Detta innebär att en patient kan få olika
diagnoser och olika regimer att förhålla
sig till från olika terapeuter. Dock finns
det stora likheter mellan de olika systemen. För att kunna göra en adekvat
bedömning av patientens upplevda
smärta belyser Ulrika betydelsen av
god anamnestagning och rätt val av
tester som bedömer hållning, rörelseoch muskelrekryteringsmönster. Den
ena behandlingsregimen behöver ej
utesluta en annan utan de överlappar
ofta varandra. Bredden i undersökningsmetodiken har visat sig vara positiv
då all smärta inte är mekanisk smärta.
För OK Sektionen
Linda Henriksson och Jessica Starck
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JILL COOK

Resultaten/utfallsmåtten vid 2, 6 och
12 månader (smärta/VAS, Aktivitet/
PSFS, tester av uthållighet, lyftstyrka,
rörelsekontroll, tjocklek av multifider/
ultraljud, hållning ländrygg och bäcken/röntgen) i korthet var att grupperna
ej skilde sig åt vad gäller smärta efter
12 månader men att trenden var att
aktivitet var något större i gruppen som
utförde träning enligt rörlighetskontroll.
Rörelsekontroll i sig var signifikant bättre
i den gruppen som hade träningsmetod
(principen, man blir bra på det man
gör och detta rörde ffa ADL). Lyftstyrkan var bättre i marklyftsgruppen men
ej signifikant så. I denna grupp tillväxte
multifider på den svaga sidan och man
såg en mer jämn styrkeutveckling vid
bilateral jämförelse.

man se att styrketräning framför konditionsträning verkar vara mer fördelaktig.
Detta i kombination med rörlighetskontroll.

JEREMY LEWIS

Lars Berglund (Universitetslektor vid
Institutionen för samhällsmedicin
och rehabilitering) verksam på Umeå
Universitet, höll en föreläsning som
dels redovisade resultat från en RCT
studie där man jämfört effekten av
marklyftsträning och individanpassad träning av rörelsekontroll för
patienter med ländryggsbesvär, dels
om preliminära resultat från ett projekt i Umeå som handlar om skador
och lyftteknik i styrkelyft.

KEYNOTESPEAKER

Önskar du presentera en poster?
Anmälan senast 31 December 2017
till Sofia Ryman Augustsson
(idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se)
Bästa poster kommer att väljas ut!

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDEMA

EasyAngle ger enklare mätningar
och mer motiverade patienter
En utmaning för många fysioterapeuter är att hitta
sätt att motivera sina patienter att fortsätta med rehabiliteringsträningen även när smärtan har börjat
avta, något som är viktigt för att undvika återkommande problem. En svensk innovation, EasyAngle
har visat sig kunna vara till stor hjälp med det både
för behandlare och patient.
– Jag använder EasyAngle både vid ledmobilisering och vid
muskulär behandling. Ofta mäter jag både före och efter
en behandling. Det är kul att se att det händer något och
det gör även att patienten blir mer motiverad, berättar Åsa
Bocké, leg. fysioterapeut, OMT steg 3, vid Stockholms
RehabKlinik City/Södermalm.
EasyAngle ger noggranna mätningar av ledrörligheten och
ersätter de tre mätinstrumenten traditionell goniometer, ink
linometer och myrinmätare.

EasyAngle underlättar även journalföringen genom att det
enkelt går att spara värden. Åsa Bocké upplever dessutom
att den digitala funktionen underlättar kommunikationen med
patienten och gör patienten mer delaktig i sin behandling.
– Det är ett mycket pedagogiskt verktyg. Förutom att visa
på resultat av en behandling direkt i displayen, går det att
förklara för patienten att det inte är konstigt
att hon eller han till exempel har ont i
höger sida, när graden av rörlighet
skiljer sig så jämfört med vänster.
– Med EasyAngle
Kvaliteten och tydligheten i mät
klarar du dig med
ningen ökar dessutom trovärdig
ett
instrument, som
heten och är ytterligare något
dessutom är lättare
som är av betydelse för patien
tens motivation, säger Åsa Bocké.
att hantera.

– Med EasyAngle klarar du dig med ett instrument, som
dessutom är lättare att hantera. Det räcker med ett enkelt
enhandsgrepp och mätningarna går mycket snabbare. En
kelheten gör att jag mäter oftare, vilket gynnar patienten.
Tidigare var det mer krångel och besvär att mäta. Det här är
ett digitalt instrument – ”schwop, schwop”, så är det klart,
beskriver Åsa Bocké effektiviteten och smidigheten i mät
ningarna.

Medema har genom EasyAngle introducerat en ny, modern och
innovativ vinkelmätare, en svenskutvecklad produkt, som:

• Används för mätning av alla kroppens leder.
• Mäter snabbt, enkelt och exakt.
• Ersätter den traditionella goniometern, inklinometern och
myrinmätaren.

• Har en lättläst display och sparar de fem senaste resultaten.
• Kan användas med en hand och därmed lämnar
andra handen fri att stötta patienten.

www.medema.se

