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EVENEMANG/KONGRESSER

Datum

Ort

ÖVRIGA KURSER

Kurs och workshop i Sahrmann´s MSI Höft/länd

1-2 dec 2018

Göteborg

Klinisk resonemang - Praktisk inriktad kurs om smärta, funktion och motorisk kontroll

Lower limb tendinopathy med Jill Cook

3-4 mars 2019

Stockholm

Kinesiologi			

Kongress och årsmöte

29-30 mars 2019

Göteborg

Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)
Hands-on B Fördjupningskurs övre extremitet
Hands-on avancerad MSK utbildning knä samt
intilliggande strukturer
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremitet
Hands-on B fördjupningskurs övre extremitet
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet
Hands-on C repetition och examen

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

Ort

OMT 1 Övre

8-10 apr, 6-7 maj, 17-18 juni 2019

Göteborg

OMT 1 Övre

28-30 sep, 19-20 sep, 10-11 okt 2019

Västerås

OMT 1 Övre

18-20 sep, 17-18 okt, 14-15 nov 2019

Lund

OMT 1 Nedre

6-8 mar, 21-22 mar, 4-5 apr 2019

Västerås

OMT 1 Nedre

13-15 mar, 11-12 apr, 16-17 maj 2019

Lund

OMT 1 Nedre

25-7 apr, 9-10 maj, 23-24 maj 2019

Stockholm

OMT 1 Övre och Nedre

26-27 jan, 9-10 feb, 23-24 feb, 9-10 mars,
23-24 mars, 6-7 april, 13-14 april 2019

Stockholm

OMT 2

Start jan 2019

Lund

OMT 2

Start jan 2019

Västerås

OMT 2 och 3

Start jan 2019

Stockholm

OMT 3

Start jan 2020

Västerås

.

A

		
10-11 januari 2019
Stockholm
30 januari 2019
Stockholm
31 januari-1 februari 2019
7-8 mars 2019
8-9 maj 2019
10-10 juni 2019
12-13 juni 2019

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)		

Info samt anmälan av ovan OMT-kurser till aktuell lärare, se www.OMTsweden.se!
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Ultraljudskurser		
		
Klinisk Neurodynamik		
Klinisk Neurodynamik - Upper Quarter
21-22 mars 2019
Klinisk Neurodynamik - Lower Quarter
25-26 mars 2019

Stockholm
Stockholm

Manipulationskurs				
Manipulationskurs (High Velocity Thrust Technics)
17-18 jan & 25-26 feb
Stockholm
		
Kinetic Control			
Kurs i rörelsekontroll & koordination runt nacke & skuldra. 15-16 februari 2019
Stockholm
Kurs i rörelsekontroll & koordination gällandes fler- 	
29-30 mars 2019 	
Stockholm
leds synergier.

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas
Få nytändning
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!

Mekanisk Diagnostik

e
Pre-coursm 4 till 5 april

och Terapi vid långvarig smärta
Vår årliga konferens

khol
ensen i Stoc
före konfer

MUonRsive radiculopathy)

Nu har anmälan öppnat till kongress
och årsmötet 2019. Kommande
kongress arrangerar OMT-sektionen
i egen regi. Denna gång flyttar vi
kongressen till Sveriges västsida
och Gothia Towers i Göteborg.
Till kommande kongress hade vi
tänkt göra ett mindre evenemang.
Men när vi nu fått tag på flera intressanta föreläsare så får vi tänka om
och göra en tvådagarskongress som vi
brukar. Ett angenämt problem som
det brukar heta i fotbollskretsar när
man har tillgång till fler bra spelare än
som får plats i startelvan. Bland annat
kommer Joanne Elphinston, hon kommer hålla två stycken föreläsningar
som hon inte genomfört i Sverige tidigare. Det ena handlar om tre olika
patientfall på ländryggsmärta som jag
tycker ser mycket intressant ut. Så
passa på och anmäl dig till kongress
& årsmöte 2019 till rabatterat ”early
bird” pris, gäller till den 15/1 2019.
Glöm inte bort att nominera din kandidat till Kaltenbornpriset!

6 april 2019

sp

lly unre
(Mechanica

Anmälan öppnad

Stockholm

Nominering till Kaltenbornpriset
pågår till den 15/12.
Priset som utdelas till personer som
visat betydande insatser inom specialistområdet OMT för att hedra Freddy
Kaltenborn och hans arv inom OMT
nationellt och internationellt, förankra
sektionens historiska rötter och stimulera till kliniskt kvalitetsarbete
med dess vetenskapliga förankring.
Läs mer om hur du går tillväga på
vår hemsida.
Forskare se hit!! Söker du forskningsanslag? Ann-Mari och Ragnar
Hemborgs minnesfond tar emot
ansökningar till och med 14/12.
En fantastisk möjlighet för dig som
forskar inom den ortopediska medicinens område.
I dagarna har det även blivit klart att
årets föreläsare på kongressen Jill
Cook kommer till Sverige igen och
håller kurs i början av mars 2019. En
kurs som anordnas tillsammans med
FYIM. Så när du läser det här är nog
anmälan redan öppen.

Gå in på respektive sektions sociala
medier och hemsidor för mer info.
Begränsat antal platser!
Ha nu en god jul och ett gott nytt år!
/Kalle

Kurser vårtermin 2019
A-kurs, Lumbalryggen

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)

Gbg 23-26 januari
Stockholm 24-27 april
Gbg 15-18 maj

B-kurs, Cervikal- och
Thorakalryggen
Sthlm 10-13 april
Gbg 8-11 maj
C-kurs, Avancerad problemlösning lumbalrygg + nedre
extremitet
Sthlm 12-15 mars

D-kurs, Avancerad problem-

lösning cervical- och
thoracalrygg + övre extremitet
Gbg 20-23 mars

Examen

Sthlm 18 maj + prep. 17/5

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.
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Bild framsida:
Östra bron i Karlstad
över Klarälven. Foto:
Ethel Andersson

Manipulationskurs med Tomas Lihagen
Jag spenderade två dagar med Tomas
Lihagen på Bosön för del 1 av 2 av
manipulationskursen som han håller i.
Kursen riktar sig till fysioterapeuter
som har en bakgrund i manuell behandling och som vill finslipa sina tekniker eller lära sig nya tekniker. Kursen
är uppdelad på 2x2 dagar och sker
med ungefär 1 månad mellan tillfällena. Det jag upplevde väldigt bra med
kursen var först den teoretiska delen
där Tomas gick igenom vad en manuell behandling innebär, vad som sker
mekaniskt och anatomiskt samt neurologiskt. Det blev bra diskussioner i
gruppen och intressanta synpunkter
och stor kunskap från Tomas håll. Informationen kändes relevant för ämnet
MANUALEN 4 | 2018

och lade en bakgrund till det vi senare
arbetade med.
Från den teoretiska delen gick man
sedan över till den praktiska biten där
man gick igenom teknik vad gäller
inställning för manipulation, vad man
ska tänka på vad gäller rörelsehastighet och kraft samt vad det är man vill
uppnå med de olika teknikerna. Den
här biten var väldigt bra och ökade
förståelsen för vad det man vill uppnå
med en manipulation och hur vi uppnår detta.
Vad gäller den praktiska biten gick
Tomas runt och assisterade deltagarna
när det fanns tekniska detaljer som
behövde korrigeras. Instruktionerna

var enkla, tydliga och kändes relevanta
för att deltagarna skulle få rätt känsla
och förståelse för teknikerna.
I första delen arbetade vi med nedre
extremitet, ländrygg och SI-led och
kommer vid nästa tillfälle arbeta med
fler delar av columna vilket jag ser
fram emot.
Överlag var det en väldigt positiv upplevelse och undertecknad rekommenderar kursen till alla som vill finslipa
sina manipulationstekniker.

Christoffer Akbas
Styrelseledamot OMT-sektionen
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Jag heter Cindy Ejneborn och är ny webb- och Facebookansvarig i OMT-styrelsen. Som ung basketspelare drog jag av mitt korsband. Något som för många
kan orsaka rehab-trötthet öppnade istället dörren till min drömjobb - tänk att få
hjälpa spelare tillbaka till basketplanen!
2004 packade jag väskorna och flyttade 26 mil ner till Umeå där jag kom in
som sista reserv på sjukgymnastutbildningen. Åren efter examen blev det inga
jobb med motiverade basketspelare som patienter. Jag fick som många andra
nyutexaminerade på den tiden flytta omkring och tacka för korta vikariat runt
om i Sverige. Nu har jag äntligen landat och är precis där jag vill vara i yrket
och landet. Jag har en egen etablering på Lifecenter i Luleå, läser tredje terminen på OMT-mastern här i stan och tyckte att jag kunde krydda tillvaron med
lite styrelsearbete!

Jag heter Christoffer och har varit färdig fysioterapeut sedan 2009. Jag gick från
grundutbildningen vidare till en Master i Sport Sciences vid Lunds Universitet
och blev klar 2011. Driver egen mottagning strax utanför Göteborg. Intresset
för yrket började som ung då jag själv träffade fysioterapeut pga en knäskada
och tyckte att det hade varit roligt och givande att arbeta med människor och
träning. OMT kom jag in på då två av mina kollegor hade steg 3 och jag ville
fördjupa mina kunskaper i kliniskt resonemang och undersökning. Det har varit
väldigt givande och utvecklande, jag har idag en steg 2 examen och vill även
genomföra en steg 3 utbildning. Jag hoppas att kunna bidra till styrelsen med
förslag/idéer som leder oss vidare som sektion och profession. Just nu är jag
igång med att planera för kongressen 2019 och hoppas på ett givande och roligt
program!

SYFTE MED PRISET ÄR :
• Hedra Freddy Kaltenborn och hans
arv inom OMT, nationellt och
internationellt.
• Förankra sektionens historiska rötter
• Stimulera till klinisk kvalitetsarbete
både när det gäller kliniskt handhavande och utveckling, men också
6
dess vetenskapliga förankring.

Annelie Gutke,
specialistfysioterapeut i kvinnors
hälsa skall tillsammans med fysioterapeut Britt Stuge
från Universitet i
Oslo föreläsa om
bäckenrelaterad smärta på OMT
kongressen i Göteborg i mars 2019.
Men det är ju spännande att veta
vem denna Annelie Gutke är!
Jag var klar utbildad fysioterapeut
1990 och har först och främst jobbat
inom öppenvård på olika kliniker, både
privat och i offentlig regi, i Göteborgsregionen, Linköping och USA.
Jag började min forskning ca 2000 med
inriktning mot kvinnohälsa med extra
fördjupning på rygg och bäckenbesvär.
Min doktors avhandling:” Pelvic girdle
pain and lumbar pain in relation to
pregnancy” försvarade jag 2007 på
Universitet i Linköping
Sedan 2008 har jag också jobbat som
forskare och lärare på fysioterapiutbildning på Göteborgs Universitet. Nu arbetar jag också en dag per vecka inom
öppenvården som specialist inom Kvinnors hälsa med framförallt rygg/bäcken
besvär under eller efter graviditet.

Nu dags för Nominering
för Kaltenbornpriset 2019!
Utdelas till personer som har visat en betydande insats inom OMT specialistområde. Priset delas ut på OMT sektionens
kongress. Priset består av ett diplom,
blomster och ära. Vi uppskattar gärna
att pristagaren medverkar i en närmare
presentation i vår tidning samt hemsida
och facebook.

Konstant gravid med nya frågor!

Hur fastnade du för bäckenproblematik och kvinnors hälsa?
Det hela började med en klinisk frustration då jag som nyutbildad fysioterapeut såg att kvinnor med dessa
besvär inte hade vanliga ryggbesvär
och jag hade svårt att hitta adekvata
undersöknings – och behandlingsstrategier. Jag hade svårt att få svar från
andra kollegor men också från forskningslitteraturen.

NOMINERING:
Vetenskap om nominering sker via annonsering 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 enlighet med
annonsen om nominering.

Patienter sa att detta handlar inte om
mitt vanliga ryggproblem; detta är något annat. I min strävan efter att lyssna på patienter och ta deras problem
på allvar kändes det som om jag behövde göra ett forskningsengagement.

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

Är bäcken/ryggbesvär inom
mödrahälsovården ett större
problem än vad vi kliniskt verkMANUALEN 4 | 2018
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samma fysioterapeuter tror?
Är problemen underdiagnostiserade?
Svår fråga! Under själva graviditeten
tror jag inte vården missar dessa besvär, men vid långvariga restbesvär
efter förlossning där tror jag det är
stora mörkertal. Det finns några få
studier som visar att 8-10 % av
bäckenbesvär under graviditet slutar
som kroniskt besvär post partum.
Hur lätt är det att missa dessa
besvär vid differentialdiagnostiken av LBP?
Här som vid andra besvär kommer
man långt med röda flaggor.
Det finns några inflammatoriska sjukdomar som kan ge motsvarande symptom
så som spondylit och vissa höftartriter.
Finns det ett samband mellan
ryggproblem och denna typ av
bäckenproblem?
Egentligen inte! Vi har inte sett att
bäckenproblem efter förlossning ger en
så kallad ”widespread pain” effekt.
En sådan effekt vill säga att man upplever smärta bilateralt från hö och vä
sida samt att man också har smärta i
både över- och underkropp samt någon form av smärta från kolumna eller
bröstkorg.
Om man under graviditeten har båda
rygg- och bäckensmärta, dvs att man
före graviditet har haft kolumnabesvär
och sen får bäckenbesvär under graviditet finns det en risk för att man har
kvar besvär från båda regioner efter
förlossning.
Hur fungerar kombinationen
forskning, undervisning och
kliniskt arbete?
Det ena befruktar det andra, det vill
säga att jag är konstant gravid med nya
frågor.
Min vardag kan vara något spretig och
splittrad, men för mig är det en inspirerande situation. När jag undervisar
får jag spännande och utmanande frågor från mina studenter som jag kan
utveckla i mitt forskningsarbete. På
kliniken kan jag rent praktisk testa
och se om forskningen har förankring

i det verkliga livet.
Händer det att du som kliniker
inte alltid ger behandling med
högsta evidens?
I kliniken så eftersträvar jag ett fokus
på personcentrerad vård och då kan ju
situationer uppstå att människor inte
vill eller kan svara på interventioner
som har hög evidens. Exemplen är
bälte eller akupunktur som behandlingsformer vid foglossning. Dessa behandlingsformer har hög evidens men
det finns kvinnor som inte får hjälp av
behandlingen eller som är nålrädda.
Klart jag alltid har evidensen som en
utgångspunkt men det är kvinnans
specifika besvär som styr hur jag väljer
behandlingsstrategi.
Hur definierar du skillnaden mellan
evidens och beprövad erfarenhet?
Evidens är något som adresserar
gruppnivå och är en kombination av
patientönskemål, vetenskap och beprövad erfarenhet.
Beprövad erfarenhet är sätt som jag
som terapeut eller andra kollegor har
upplevt funkar på individnivå, men
man har inte forskat på detta på
gruppnivå.
Är fysioterapi viktig i framtidens
mödrahälsovård?
Definitivt ja! Vi har fördjupad kunskap om muskuloskeletala systemet
och kan göra bättre bedömning vid
besvär från dessa strukturen än någon
annan yrkesgrupp.
Vi kan ge specifik individanpassad behandling och träningsprogram utifrån
aktuella besvär. Ofta får jag frågan från
barnmorskor om ett generellt träningsprogram som kan ges till patienter. Det
vill jag inte ge därför att jag tycker det
är superviktig att var individ får sitt
specifikt anpassade program.
Fysioterapeuter har den absolut bästa
utgångspunkt som behandlare av
bäcken-och ryggbesvär inom mödrahälsovården.
/Kari Huseth, Omt-sektionen
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Ortopediveckan Ethel Andersson och Anki Skarin från ok-sektionen tillsammans med Rebecca Johansson,
ansvarig för Fysioterapiprogrammet.

Fysioterapiprogram, åter på
agendan på SOF dagarna!
Svensk Ortopedisk Förening (SOF)
anordnade sin årliga kongress i Karlstad den 27-31 augusti i Congress
Culture Center (CCC) som ligger centralt i staden, vackert intill Klarälven.
Det var många intressanta föredrag,
utställare och posterpresentationer
och vi hade svårt att välja vad som var
mest intressant att se och lyssna på de
tre dagar som vi var där. Även kvällarnas aktiviteter var välplanerade och
innehöll allt från musikunderhållning
och bankett till Sola cruising med
amerikanare runt staden till konstrunda på Sandgrund med Lars Levins tavlor. Tack för en bra genomförd vecka
och värdskap på SOF i Karlstad, speciellt fysioterapeut Rebecca Johansson
som vi hade god kontakt med inför
vår planering av nätverksträffen för
fysioterapeuter.

De senaste åren har flera yrkeskategorier som fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor inte varit
inbjudna till SOF dagarna med egna
program. I år var vi inbjudna igen med
eget program och ordningen var återställd tycker vi som var där från Ortopedisk-kirurgisk-rehabilitering (OK)
sektionens styrelse och säkert alla andra fysioterapeuter och övriga tidigare
deltagande yrkeskategorier. I år var
dock något färre föreläsningar om rehabilitering på programmet för fysioterapi då det var kort tid för planering
efter det att inbjudan till SOF kom.
Nästa år kommer SOF att vara den
26-30 augusti i Norrköping och planeringen för fysioterapi är redan i full
gång och det känns bra tycker vi från
OK-sektionen. Temat kommer att vara
”Rätt patient, i Rätt tid, på Rätt sätt,

på Rätt plats” hälsar Susanne Berglund
som håller i trådarna från region
Östergötland.
OK-sektionen hade nätverksträff för
fysioterapeuter med temat: Hur behandlar vi svullnad posttraumatiskt
efter fraktur och efter kirurgi i ett akut
eller senare skede. Tanken med träffen
är utbyta rutiner och kliniska erfarenheter om hur vi behandlar svullnad
inom slutenvården och primärvården.
Vi var ca 25 stycken fysioterapeuter
som var med på träffen och de flesta
arbetade på sjukhus. Först presenterade fysioterapeut Ethel Andersson olika
orsaksmekanismer till svullnad efter
fraktur, där inaktivitet och felsittande
gips kan vara orsaken till ökad svullnad i hand och arm efter en handledsfraktur. Hon menar att det är viktigt

ÖNSKAR DU PRESENTERA EN POSTER?

Anmälan senast 31 december 2018 till Kari Huseth (Kari@omtsweden.se)
Bästa poster kommer att väljas ut!
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med undersökning och att ha kunskap
om möjliga orsaker till svullnaden och
kännedom om olika behandlingsalternativ då en behandling inte hjälper.
Exempel på ödembehandlingar kan
vara strykningar, lindning, kompressionsstrumpa, handske, tejpning eller
behandling med AV pump för gipsade
underben eller handleder. En gipskontroll är viktig så att gipset inte sitter för
hårt på handen, armen eller benet.
Avslutningsvis tränade deltagarna
praktiskt två och två på att linda på
fingrar till hela armen med olika kompressionsbandage.
Sammanfattning: Alla i gruppen gav
likvärdig patientinformation som högläge, hand/fotpump samt vid behov
utprovning av stödstrumpa för benet
vid akut svullnad. Något färre använde
AV- pump för hand eller fot/underbenssvullnad. Lång stödstrumpa utprovas efter knäprotesoperation på
några sjukhus. Att linda som kompression var ingen självklar behandling på

ok sektionen

Susanne Rosberg brinner för
fysioterapins utveckling

sjukhusen. Vanligast var att arbetsterapeuten undersökte och behandlade
svullnad och den som provade ut
kompressionshandske och handledsortoser eller lindade hand och arm. På
Karlstads och Torsby sjukhus var det
lymfterapeuten, arbetsterapeuten, ortopedtekniker eller sjuksköterska som
behandlade svullnad. I hemsjukvården
var sjuksköterskan som lindade ben
vid svullnad och inom primärvården
var det vanligast med utprovning av
stödstrumpor vid bensvullnad. Tack
alla för visat intresse och delaktighet
på nätverksträffen! Vi ses nästa år på
SOF i Norrköping!
/Anki Skarin
OK-sektionens styrelse.

Provar på bandagering i KCCCs
vackra sal med utsikt över Klarälven

Hur behandla distal radiusfraktur (DRF)?
I en session kring behandling medverkade bl.a. Carl Ekholm (SU/Mölndal)
och Albert Christersson (Akademiska
Uppsala). DRF är den vanligaste frakturen i alla åldrar och målsättning är
att blir smärtfri, få en stabil handled,
rörelseomfång där pronation/supination är viktigast samt också viss kraft.
De flesta blir bra och patientens egen
uppfattning hur bra det ska bli är viktig. Vid klassificering är Fernandez en
favorit. De allra flesta behandlas med
eller utan reponering och med gips
och ca 50 % av alla frakturer är
odislocerade eller lätt dislocerade och
kräver ej operation.
Dislocerad fraktur med låga krav: här
är det fel att använda kronologisk ålder.
Har man krav på greppstyrka: spelar
golf, lyfter en stekpanna? Av de allra
äldsta opereras 10 % (över 80 år),
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bland de mellan 70-80 år opereras 25
%. De är ok att tillåta malunion om
patienten är på Äldreboende.
Dislocerad fraktur med bra skelettkvalitet: gipsbehandling.
Albert Christersson tog upp vikten av
att kunna reponera och även hur viktigt det är att man kan gipsa och frågade hur kunnandet är på våra Akutmottagningar. Han redogjorde för två
repositionstekniker, den första: 1)
Traktion 2)Kugghjulsreponering 3)
Pronation av det distala fragmentet.
Den andra reponeringstekniken kallas
”Multiplanar ligamentotaxis”. Vad gäller gipsning talar han om 3-punktsstöd och att är det viktigt att gipset
omsluter men det ska ej mötas helt
och hållet. Viktigast är att gipset fixeras i dorsalflexion. Då man röntgar

efter första repositionen är gränsen för
kvarstående besvär:<10 gr dorsalbockning >15 gr radialbockning > 2 mm
axiell kompression och helst ska läget
efter reponering vara < 0 gr dorsalbockning. Uppföljning bör vara tidig
röntgenkontroll utan försämring efter
7-10 dagar. Börjar det röra på sig fortsätter den. Kan då vara bra med en
ytterligare kontroll även efter 2 v. Då
behövs en organisation som tillåter
snabb operation, då frakturen fortfarande är reponerbar. Hos äldre: analysera funktionsgrad, om de ej behöver
greppstyrka operera ej. Hos yngre patienter bör man vara på tårna. Reponera även om det är operationsfall.
/Ethel Andersson
ok-sektionen
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Susanne Rosberg brinner
fortfarande för
att utveckla fysioterapeuter och
fysioterapin som
ämne och praxis
på avancerad
Susanne Rosberg
nivå.
När kollegor
Fil.dr, universitetsbörjade
disputera
lektor, leg.sjukpå 80 och 90-tagymnast
let, var det på
andra ämnesområdens institutioner än
de fysioterapeutiska eftersom ämnet
fysioterapi ännu inte var inrättat som
akademiskt ämne. Magisterexamen på
den avancerade nivån var då mest till
för att kunna få specialistkompetens.
Traditionen var sjukgymnastisk yrkesexamen. Under 90-talet inrättades
emellertid fysioterapi som akademiskt
ämne inom universitetet och sjukgymnaster fick rätten till akademisk examen på kandidat-, magister- och masternivå. Genom inrättandet av ämnet
fysioterapi blev det då också möjligt
att forska inom det egna fysioterapeutiska området. För att bli antagen som
doktorand krävs liksom förut minst
magisterexamen, men många väljer att
ta ut en masterexamen och kan då
oftast använda sitt examensarbete publicerat som en första artikel i sitt avhandlingsarbete.
Bolognaprocessens införande i svenskt
universitetsväsende 2007, innebar att
den akademiska utbildningen indelades
i tre nivåer: grundnivå 3 år/avancerad
nivå 2 år/forskarnivå 4 år. Arbetsgivarna var dock inte odelat positiva i
början till att släppa iväg sina anställda
till studier på avancerad nivå. Detta
har i de flesta fall ändrat sig. Söktrycket är stort till de flesta kurser på avancerad nivå då många fysioterapeuter
upplever ett stort behov av vidareutveckling.
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”Söktrycket är stort
till de flesta kurser på
avancerad nivå då
många fysioterapeuter
upplever ett stort behov
av vidareutveckling”
Vid Göteborgs universitet fick utvecklingen av kurser på avancerad god
draghjälp genom samarbetet med arbetsterapeuterna som då kommit längre i sin teoretiska utveckling. Att utifrån ett ”helikopterperspektiv” reflektera över fysioterapeutisk praxis och
egna erfarenheter får ta större plats på
den avancerade nivån. Andra komponenter som präglar avancerad nivå är
högre grad av självständighet och förmåga till kritiskt tänkande, utveckling
av egen intellektuell mognad, analysförmåga och att kunna identifiera,
analysera och hantera det komplexa i
fysioterapeutisk yrkesutövning. En viktig komponent i kurserna är att kursdeltagarnas erfarenheter sätts i spel
med varandra genom att reflektera,
läsa och skriva tillsammans. I lärandemålen ingår också att bidra till utveckling av den egna professionen och
man skulle kunna säga att utbildning
på den avancerade nivån ger vårt yrke
mer kompetenta fysioterapeuter med
verktyg för att driva både professionsoch verksamhetsutveckling.

Kursen ”FYS023 Ämnesfördjupning i
fysioterapi” som ges i Göteborg, är en
bra start och introduktion på magister-/masterstudierna. Grundtanken i
denna kurs är att studenterna ska börja använda sig av sina egna erfarenhetsbaserade kunskaper och genom de
strukturerade sätt att utveckla ny kunskap som präglar akademin – att använda litteratur och olika analytiska
perspektiv – kunna analysera, reflektera över och utveckla förståelsen av sin
egen fysioterapeutiska praxis. Kursen
tränar också deltagarna i det akademiska skrivandet. Kanske skulle kursen haft en mer förklarande benämning ”Perspektiv, begrepp, teorier och
modeller i fysioterapi”.
Vad är då skillnaden mellan
magister och master?
Kortfattat kan det beskrivas som att
en magister omfattar 1 års utbildning
– 60 högskolepoäng och en master
omfattar 2 års studier – 120 högskolepoäng.
Susanne har tillsammans med flera
andra företrädare för de 18 olika professionsutbildningarna vid Sahlgrenska
akademin sedan 2012 arbetat med att
få tillstånd en tvärprofessionell utbildning som ger särskild kompetens i
verksamhetsutveckling. Från och med
hösten 2019 kommer man att ge ett
sådant kurspaket (söktid 15 mars – 15
april). Kurspaketet är fristående och

Rekommenderad studiegång Magister, 1 år,
60 hp varav 30 hp inom huvudområdet
Ämnesfördjupning
inom fysioterapi 15 hp,
obligatorisk FYS023

Valbar fördjupningskurs
15 hp

Vetenskaplig metod
15 hp, obligatorisk
AFT101

Självständigt arbete
inom fysioterapi 15 hp
obligatorisk
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Rekommenderad studiegång för masterexamen 2 år,
120 hp varav 60 hp inom huvudområdet
Ämnesfördjupning i fysioterapi
15 hp obligatorisk FYS023

Valbar fördjupningskurs
inom fysioterapi 15 hp
obligatorisk

Valbara kurser inom fysioterapi
eller andra huvudområden 15 hp

Valbara kurser inom fysioterapi 15 hp

Valbara kurser inom fysioterapi
eller andra huvudområden 15 hp

Vetenskaplig metod15
hp obligatorisk AFT101

Verksamhetsutveckling
inom hälso- och sjukvård,
30 hp avancerad nivå
Genom ett kurspaket om 30 högskolepoäng (15 + 15 hp), får du grundläggande kunskaper och förutsättningar
för att arbeta med verksamhetsutveckling inom ditt eget verksamhetsområde. Vi tar i kurserna upp förändringsprocesser i sin helhet: från initiering
och behovsanalys, till metoder och
modeller för projektledning och förändringsarbete samt hur organisation
och samhällsförändringar påverkar
våra verksamheter. Arbetet baseras på
verkliga fall och ger konkreta erfarenheter av utvecklingsarbete.
Ingående kurser:
MED998 Utvecklingsarbete med
projektledning inom hälso- och
sjukvård, 15 hp, avancerad nivå,
höstterminer
Verksamhetsförändringar inom hälsooch sjukvården inkluderar bland annat
nya arbetssätt och kunskaper, utveckla
eller ta till sig nya sätt att söka kunskaper och nya ansvarsområden. Kursen
fokuserar på såväl tillämpat utvecklingsarbete som tillämpad projektled12

nalys, till metoder och modeller för
förändringsarbete utifrån evidens i
form av forskningsresultat eller annan
kunskap samt uppföljning och utvärdering av effekter. Centralt i kursen är
förståelse för sambandet mellan ett
antal viktiga faktorer: hur och med
vilka syften som förändringsprocessen
initieras och drivs, vad som skall förändras, vem som driver, genomför och
utvärderar förändringsarbetet.
Efter genomförd kurs kommer
du att kunna:

Självständigt arbete inom fysioterapi 30 hp (eller 15 hp + 15 hp)
obligatorisk
kan ingå i en masterexamen i Fysioterapi med särskild kompetens i verksamhetsutveckling. Som examensarbete i sin master är det då också möjligt
att genomföra och utvärdera ett verksamhetsutvecklingsprojekt. Här en
presentation av kurspaketet:
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– Identifiera och förstå en verksamhets
behov av förändring
ning. Du lär dig att använda en entreprenörsorienterad och vetenskaplig
modell för att observera, identifiera
och analysera utvärderingen och utvecklingen av respektive tillämpade
projekt, för att sedan göra en plan för
hur en lösning kan implementeras i
verksamheten.
Delkurs 1. Utvecklingsarbete 7,5 hp
Delkursen bygger på genomförandet
av projekt och ger dig möjligheter att
lära dig de färdigheter och verktyg
som behövs för att arbeta praktiskt
med utvecklingen av tidiga innovationsprojekt. Fokus ligger på identifiering och utformning av behovsbaserade, patientcentrerade innovationer
inom vården.
Delkurs 2. Projektledning, 7,5 hp
Denna delkurs omfattar ett övergripande tillvägagångssätt för projektledning, att kommunicera kunskap om
grundarbetet i olika typer av projekt
samt att analysera de olika förutsättningar som kan påverka projektets
innehåll och aktiviteter. Vidare fokuserar delkursen på projektets strategiska
funktion som samarbetsplattform och
ledningsfunktion. Undervisningen är
baserad på föreläsningar parallellt med
praktiska projekt.
EV2113 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån
evidens, 15 hp, halvfart, avancerad
nivå, vårterminer
Kursen tar upp förändringsprocesser i
sin helhet: från initiering och behovsa-

– Planera en verksamhetsförändring
och följa upp den
– Analysera olika förhållningssätt till
organisationer
– Värdera betydelsen av olika yrkesgruppers kunskaper och synsätt
– Arbeta strategiskt med ledarskapets
roll vid verksamhetsförändringar
Spännande framtid och roligt att det
nu går i land, dock med förbehåll för
vissa justeringar.
Varför jag valt att berätta om Susanne
Rosberg och om att läsa på avancerad
nivå, är för att jag just denna termin
går kursen och det blir den sista som
Susanne håller i. Det har väckt mycket inom mig som senast satt på skolbänken på Sjukgymnastutbildningen
1997, då med termin 6 , förutom att
jag senare under många år kämpat för
att få bli kandidat. En outtröttlig och
stöttande handledare och förstående
chefer var en god hjälp. Om man som
jag har en gammal utbildning är det
viktigt att man vid ansökan skannar in
sina gamla betyg för de finns inte i
databaserna. Tack vare ett rådande
ingripande från min chef, mitt i juli
(tack Gunilla!), där jag var struken för
att jag inte hade behörighet, lyckades
jag få min gamla utbildning godkänd
och de tidigare kurserna. Besked om
att jag blev antagen kom bara några
dagar före kursstart. Be om hjälp när
du söker! Jag har av Susanne förstått
att det var flera vars ansökan strukits
med samma anledning som jag.
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Under kursen har vi också haft Morten Sager som föreläsare. I vår kurs
talade han om vetenskapsteori. Är
man intresserad av evidensbasering är
han den rätte mannen! Han arbetar på
”Institutionen för filosofi, lingvistik
och vetenskapsteori vid humanistiska
fakulteten” och huvudområdena i deras kurser är, ” Kritisk granskning vid
forskning”,” Sammanställning av evidens” och ”Förbättring av verksamheter”. Kurserna söks på antagning.se
och för mer information om kurserna i
evidens se hemsidan:
https://flov.gu.se/

Jag tror på ett livslångt lärande och jag
är ödmjuk och tacksam för det jag
just nu under hösten får vara med om.
I skrivande stund har vi examinerats i
”Analys av teoretiska utgångspunkter/
perspektiv i fysioterapi”. Nu står vi
inför examinationsuppgift 2, där vi ska
göra en analys av teori, begreppsmodell eller en begreppsanalys där vi utgår ifrån ett behov av teoretisk ämnesfördjupning utifrån egen verksamhet/
intresseområde eller magister/masteruppsats. Vi kursdeltagare har olika
förutsättningar från våra arbetsgivare
och några tar semester och ledigt utan

lön för att få delta, medan andra får ledigt med lön för givna kursdagar och
ev. några instuderingsdagar.
Vi är en brokig skara, alla har arbetat
inom verksamhet alltifrån två till 34 år.
Vi arbetar inom olika områden men
vad vi nog kom fram till som är gemensamt: vi andas fysioterapi 24/7.
Så tips! Bläddra nu i kurskatalogen
och sök! Men berätta för din arbetsgivare att du söker och se till att få vederbörandes välsignelse.
/Ethel Andersson
ok-sektionen

SOF Karlstad, RIV-Ryggrehabilitering
i Värmland
Föreläsare: Tomas Ullman, ägare av RIV, Rolf Sandberg, läkare, Gunilla Nygren,
fysioterapeut och Lotta Ingman, friskvårdkonsulent.
Ryggrehabilitering i Värmland – RIV,
är ett rehabiliteringskoncept för patienter med besvär från rörelseapparaten med inriktning mot ländrygg, axlar
och nacke. Ett multimodalt team, bestående av bland annat fysioterapeut,
rehabcoach, KBT-terapeut, friskvårdskonsulent, ortopedläkare, massör och
fystränare som kopplas in i rehabilitering efter patientens behov. Syftet med
rehabiliteringen är att förbättra den
fysiska statusen för att kunna återgå
till arbete eller till arbetsmarknadens
förfogande.
Ryggsmärta drabbar de flesta någon
gång i livet och ca 80% av svenskarna
har haft eller sökt för ryggbesvär enligt
ortoped Rolf Sandberg. Nerver och
spända muskler signalerar smärta. Tre
månader med smärta förändrar individens psykiska ”make up” och kan utveckla en komplex smärtbild. Bland
personer med socio-ekonomiska problem är ryggsmärta vanligare än hos
dom som har god ekonomi.
För länge sedan ordinerades vila och
immobilisering och det ansågs läkande, de flesta personer med sjukdomar
ordinerades sängläge, femursträck
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kunde vara i 3 månader. Ling, sjukgymnastikens fader fick själv ont i ryggen och prövade träning och blev bättre. Nu vet vi att ingen belastning på
skelettet ger sämre läkning av skelettet
och att mycket sittande är lika farligt
som höga blodfetter och att sittande är
mest belastande för ryggen och att
fysisk aktivitet påverkar din hälsa positivt.
RIV rehabiliteringen skall ses som
starten på en långvarig rehabilitering
där fortsatt träning är en förutsättning
för att resultatet skall bli stabilt och
långvarigt. Deltagarna börjar med att
fylla i olika frågeformulär, smärtteckning och göra olika tester som träningen utformas efter. Tanken är att deltagarna, genom coaching mot rätt träning skall lära sig hantera sina problem. Träningen mixas med
behandling med yrkesinriktad planering. Målet med träningen är att öka
prestationen, minska smärta och
minska kinesiofobi. Deltagarna ingår i
grupper på 20-25 stycken som kan
stötta varandra och förutom träning i
olika former och nivåer finns yrkesvägledning, KBT, utbildning om ryggkunskap, kost, ergonomi, sömn, stress

och motivation mm. Varje måndag
har teamet möte om varje deltagare
för att utvärdera om hur träningen går.
För att få en rehabilitering på RIV
behövs en remiss från primärvården,
patienter från andra landsting kan få
rehab på RIV med remiss. Det finns
möjligheter för RIV att ordna med
boende under rehabiliteringen. Vanligast är att patienterna är knutna till
RIV i åtta veckor och att det finns
möjlighet att genom RIV kostnadsfritt
fortsätta träna under tre månader.
Kriterier för remiss: Smärta > 3 månader i rygg, axlar eller nacke, inte ryggopererad, arbetsför ålder 16-67 år
och motiverad för att återgå till arbete
Enligt hemsidan http://riv.kmti.se, blir
vissa deltagare helt smärtfria efter åtta
rehabiliteringsveckor medan andra
upplever störst effekt av träningen
först efteråt. Snittet på sjukskrivningar
före RIV perioden har varit 13 månader och uppföljning gjorda av Försäkringskassan visar minst 85% av de
patienter vi arbetat med har återgått
till arbete på hel- eller deltid.
/Anki Skarin
Ok-sektionens styrelse
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Foto: Ethel Andersson

Cecilia Elam och Johan Fintland, föreläsare

Den förvärvade plattfoten
Runt trettio fotintresserade fysioterapeuter samlades i aulan på Mölndals
sjukhus för en temakväll 20 november.
Johan Fintland, ortopedkirurg med
specialitet ”fot” delgav oss etiologi,
undersökning och olika behandlingsalternativ vid förvärvad plattfot och de
skador kring foten som kan uppstå.

Operationstekniker men också vikten
av fysioterapi, postoperativ regim och
andra åtgärder. Vi fick ta del av flera
filmade patientfall, belastade röntgenbilder och andra illustrativa beskrivningar. RAM-klassifikationen, är användbar vid bedömning. . I sin bedömning delas foten in i Rearfoot,

Ankle och Midfoot samt stadierna
I-II-III samt undergruppera-b. (ref.
SM Raikin et al, The RAM Classification, A novel, systematic approach to
the Adult Acquired Flatfoot. Foot Ankle Clin N Am 17(2012), 169-181.)

• Vad fungerar?
• Grad av felställning
Flexibel eller rigid
• Stabilitet i foten
• Rearfoot Ankle Midfoot
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• Alltid inlägg +/- skor/kängor+fysioterapi
• Stor kirurgi /många delmoment/lång rehab och
utvärderingstid
• SEFAS (Riksfot) 20 till > 30 (The Selfreported Foot
and Ankle Score utvecklad av Maria Cöster)
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Att komma ihåg: Undersöka
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Cecilia Elam fortsatte att berätta om
funktionell träning och de tankar hon
har tillsammans med Fotgruppen, fysioterapeuterna på Mölndal. De arbetar
bl.a. enligt principen Spiraldynamik
(den har vi skrivit om i tidigare nummer av Manualen). Hon underströk
betydelsen av att se hela patienten,
inte bara under knät, vilket också Johan höll med om. Illustrativa exempel
med patienter som filmats före och
efter instruktioner och träning. När
alla fått chansen att fylla på energi
med kaffe och smörgås förlades sista
timmen till träning i vår fina gymnastiksal på Fysioterapin Mölndal. Här
assisterades Cecilia även av Åse Hautau, en av våra andra kollegor i Fotgruppen. Med två små bitar kinesiota-

pe, med häftpappret ihopkluddat och
två belastningspunkter under MTP led
och lateral häl, medhavda flip-flop
och även theraband fick alla testa på
övningar som är mycket användbara
till många av våra patienter. Finns intresse att ordna en mer omfattande
fotkurs med Spiraldynamikens leading
lady Janina Berg från Hamburg? Denna fråga ställdes bland deltagarna samt
även om intresse av ett Fotnätverk,
kanske administrerat av Ok-sektionen
eller på annat sätt.
/Ethel Andersson
ok-sektionen
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Ordföranden har ordet

Ha inte för många bollar i luften
– kasta tillbaks dem!
Inspirationsföreläsning som Ninni
Länsberg bjöd på. Precis nyutkommen bok: ”Friskt jobbat- om stress,
livsbalans och hållbara arbetsplatser”.
Ninni är fd. handbollsspelare, som
bl.a. läst teologi och rehabiliteringspedagogik för långtidssjukskrivna. I sitt
arbete som beteendevetare i företagshälsovård har hon träffat flera tusen
människor. Hon delar med sig av sin
erfarenhet på Ortopediveckan i Karlstad. Sjukskrivningar har ökat och 45
% är psykiska diagnoser. Mest utsatta
är kvinnor i kontaktyrken.
Hon beskriver sju vägar till stressrelaterad ohälsa.
1) Arbetsmiljö Lukt, kollegialt samarbete, chefen, småmobbing, kränkning. Vi är varandras arbetsmiljö.
Du ska hälsa. Visa respekt.
2) Kroppen: Alla/många har krämpor,
vi kan inte vara 100 % frisk. Har
jag ont i en axel, sover jag kanske
dåligt på natten. Vi oroar oss för
bröstcancer, hjärtinfarkt, att inte få
barn – vi pratar inte om det.
3) Arbetsuppgifterna: för många, för
svåra, nytt datasystem, personalhandbok. En förskollärare ska förutom att ta hand om barnen också
blogga. Det är för svårt, för tråkigt,
vi är för få. Om man är uttråkad-

byt jobb. Förr sa man ”en fast
tjänst i kommunen – det är bra”.
4) Släkten. En anhörig super. Arvstvist om sommarstugan. Svärföräldrarna är i Spanien och spelar
golf och hjälper inte till med barnbarnen. Bonus är inte alltid plus.
Separation och sorg tar tid.
5) Egna krav= vi är rädda att det
kommer hem någon när vi inte är
beredda. Alla vill ha det enklare, vi
vill umgås mer. Gör så vi kan prata
om hur det känns.
6) Ekonomi, det är dyrt att skiljas.
Och det finns fler spelmissbrukare
än narkomaner.
7) Något som hände för länge sedan,
en olycka, övergrepp som kommer
tillbaks.

Vi lever i en uppkopplad perfektionshysteri. Det är en kombination av belastningar som utlöser ohälsan.
Vi måste ha större marginaler/buffert!
Våga be om hjälp!
Lägg dig i hängmattan och om någon
frågar: ”Jag utökar mina marginaler”

Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Ha inte för många bollar i luften, bli
inte sittande i ett bollhav på IKEA.
Vissa människor tar allt, på jobbet, i
släkten. Kasta tillbaks bollarna, det
finns ingen lag som säger att just du
måste göra allt, ifrågasätt.
Stressa ner och lev upp.
Teknikstress och fulla mailboxar. Det
är inte bra att bli avbruten och stör
inte andra som jobbar. Försök jobba
klart, kunna koncentrera sig, ta bort
plinget på mobilen.
Konsten att säga nej – och sätta ner
foten.
Sänk ribban och höj nivån.
Hitta din lekplats. Gör något för att
det är kul. Gör något du blir glad av
och bry dig inte om vad andra tycker.
Några reflexioner efter en föreläsning
med mycket igenkänning, skratt och
eftertanke.
En helt underbar föreläsare!
Vill du kontakta Ninni går det bra via
mobil 0731-828056 eller
mail: ninni.lansberg@insidanab.se.

SOK. Efter årsmöte och föreläsning
inbjuder vi till mingel med något att
dricka och äta! Håll utkik på vår hemsida och FB sida för info och anmälan
till detta.

FYIM styrelse
tagit en paus i kongressarbetet för att
återkomma i mars 2020 i samarbete
med OMT sektionen. Vi kallar istället
till årsmöte på kvällen den 24 april på
Gothia Towers i Göteborg. Vi har lagt
det i anslutning till vårmötet SFAIM
för er som har tänkt medverka på det.

Ni som var på vår kongress i mars
2018 hade möjlighet att lyssna på Professor Jill Cook från Australien och
hennes föreläsningar om senskada,
diagnos och behandling. Nu kommer
Jill tillbaka till Sverige och Stockholm.
I samarbete med sektionen för OMT
så inbjuder vi till 2-dagars kurs på
Artrokliniken 3-4 mars 2019. Anmälan
och info om kursen på vår hemsida.

I samband med årsmötet vill vi hälsa
alla våra medlemmar välkomna till en
föreläsning med Jörgen Sandberg från

På vår hemsida kan du alltid finna
information om de kurser vi erbjuder.
Om det är så att du har någon idé när

det gäller kurs eller annat så hör av dig
till oss på vår sektionsmail
idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se
Nu är det mörkt på kvällar och mornar och jag blir så trött av mörkret
måste motivera mig för att ta mig ut
springa eller gå på kvällarna, men blir
så himla mycket piggare av det – så jag
säger till mig och till er andra som blir
trötta av och på mörkret
- KEEP ON MOVING!
Varmaste hälsningar och trevlig läsning av detta nummer av Manualen!
Hälsningar från
Eva Rasmussen Barr
Ordförande FYIM

Rapport från kongress:

IDROTTSFORSKNING 2018

– för en hållbar barn- och elitidrott
Arrangör: Centrum för Idrottsforskning (CIF), Stockholm den 15-16 oktober 2018

/Ethel Andersson
ok-sektionen

Boka inte in varje helg, ha luft i systemet, sitt och glo.

Utbildningsdag och årsmöte
8 mars 2019 i Göteborg
Tema för årets utbildningsdag är
”Frakturer i och kring axel, behandlingsalternativ och rehabilitering”.
Föreläsare är ortoped och fysioterapeuter.
16

Hösten har gått
i rekordfart och
det lackar mot
jul när detta
nummer av Manualen utkommer.

Lokal: Palacehuset i Brunnsparken.
För detaljerat program, anmälan, kostnad: se vår hemsida.

MANUALEN 4 | 2018

Keynote – Som inledande keynote höll
kanadensaren Jean Cote, PhD en föreläsning om sin forskning där han bl.a
tittar på hur vi ska kunna behålla ungdomar kvar i idrotten.

tränar och kanske på en ute is med
andra kompisar. Viktigt att idrotten
inte bara leds av en tränare eller ledare, utan av olika personer där idrotten kan te sig på olika sätt.

Större risk för drogmissbruk

LTPS – long term participate of sports
är det ämne han tar upp och visar hur
vi ska göra och inte för att hålla befolkningen i rörelse även då tonåren
kommer och därefter i vuxen ålder.

2) Den andra aspekten som belys är
att barn uppmuntras till att utöva olika
former av idrott. Att prova och träna
olika sporter är viktigt, menar Cote.

Hur kan vi i Sverige få till denna förändring?

Två aspekter belyses som viktiga för
barn inom idrott:
1) Den idrotten de utövar bör vara i
olika sammanhang. Till exempel i olika miljöer; landhockey ute på gatan
framför huset, ishallen där klubben

MANUALEN 4 | 2018

Jean Cote har i sin forskning visat att
tidig specialisering kan ge:
Mindre nöje
Ökad stress och dåligt humör
Brist på olika erfarenheter

Ökad risk för skador och sömnbesvär
Föräldra- och tränarpress
Isolering från vänner

Förhoppningsvis tar de politiker och
tränare som finns i publiken på denna
konferens till sig informationen och
arbetar för implementering i sina verksamheter.
/Anna Wänerhag,
ledamot FYIM

Utbrändhet
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Non accidental violence in sports
Non-accidental
violence, som på
svenska kan beskrivas som sexuella övergrepp,
trakasserier och
utnyttjande, är
ett omfattande
globalt problem
Föreläsare:
som inte minsKari Fasting,
professor vid Norges kat över tid. Alla
Idrottshögskola.
former av sexuella övergrepp,
trakasserier och utnyttjande strider
mot människors och barns rättigheter.
Över 246 miljoner barn världen över
utsätts varje år för denna typ av våld.

Denna typ av våld mot unga och barn
genomförs fysiskt, verbalt, genom negligering, mobbning samt via kanaler i
cyberspace.

Termen non-accidental violence är ett
brett begrepp och innefattar:

- Organisationen – skadat rykte:
avhopp av aktiva och fans; minskade
sponsringsanslag; minskat förtroende
mm.

- Fysiskt – trauma, skada mot kroppen.
- Försummelse (neglekt): misslyckande av exempelvis en förälder /tränare/ peer athlete att ge omsorg av en
individ som riskerar eller har blivit
utsatts för våld (fysiskt, psykiskt).
- Psykiskt/ emotionellt .
- Sexuellt våld – könstrakasserier (ej
fysiskt, förolämpning, nedgraderande attityd mot någons könstillhörighet), sexuella trakasserier, sexuellt
övergrepp.

Idrottens Policy: Sexuella trakasserier
och övergrepp är oacceptabelt och
strider mot idrottens värdegrund. Det
är idrottens ansvar att hantera och
förebygga att detta inträffar – men
hur?

Vilka följder får våld mot barn och
ungdomar?
- För individen – fysiskt (sjukdom,
skada, nedsatt prestation, ätstörning); kognitivt (låg självkänsla);
emotionellt (varierande humör);
beteendemässigt (skolk, mer
benägen att fuska); mental hälsa
(oro, självskadebeteende, självmord); relationer (social exkludering); ekonomiskt (förlust av
inkomst).

Vilka riskfaktorer finns? Kari Fasting
menar att ”The culture of youth in
sports is a risk factor itself”. Det som
visats i studier där unga löper störst
risk att bli utsatta är i omklädningsrum, i ledares bil, i ledares hem och
tillsammans med andra idrottare.
En del forskning har gjorts inom området, mycket mer behövs. Kari Fasting belyser svårigheten med att genomföra dessa studier: Problem med
underrapportering, problem med
retrospektiv design då man i preva-

lensstudier frågar om något som hänt
för flera år sedan. Svårt att rekrytera
personer till kvalitativa studier. Kari
Fasting avslutar sitt föredrag med att
berätta om ett pågående Erasmus+
projekt. “Platform for the protection of
children in sport (I-protect)”. Syftet
med plattformen är att fungera som ett
verktyg för skapande av egenmakt för
barn och förebygga våld, försummelse,
trakasserier och utnyttjande i kontexten av fysisk aktivitet och sport. Ett
unikt projekt för implementering av
forskning i praktisk verksamhet.
För vidare läsning: Fasting, K et al.
(2015). Assessing the sociology of
sport: On sexual harassment research
and policy. International Review for
the Sociology of Sport, 50(4-5),
437-441.
Mountjoy, M et al. (2016). The IOC
Consensus Statement: Harassment
and abuse (non-accidental violence) in
sport. British Journal of Sports Medicine, 50(17), 1019-10129
/Linda Ekenros, ledamot FYIM

Från policy till praktik mot sexuella
trakasserier och övergrepp inom idrotten
Föreläsare: Susanne Johansson, fil dr idrottsvetenskap, Gymnastik- och
idrottshögskolan i Stockholm
Susanne höll ett symposium där hon
ställde frågorna:
• Varför är detta en fråga för idrotten?
- Fakta: förstå att det förekommer
inom idrotten.
18

- Detta innebär för den utsatte skada
för dennes liv, påverkan på hälsa
och idrottsutövande.
- Förekommer utan att det uppdagas
– de som utsatts får ofta ingen hjälp.

- Idrottsspecifika faktorer behöver
idrottsspecifika åtgärder.
• Hur kan vi motverka sexuella övergrepp i våra idrottsförbund och organisationer?

MANUALEN 4 | 2018

Susanne Johansson lägger fram ett
tänkt scenario: ”Något står inte rätt
mellan en ledare och en aktiv i din
verksamhet, du misstänker sexuellt
utnyttjande men kanske du har fel.
Du har frågat vederbörande men inte
fått svar, du har inga bevis om något/
någon. Hur bör du agera?”
Förslag för att angripa problemet på
ett lokalt, regionalt, nationellt och på
ett internationellt plan:
Bryt tystnaden, i en verksamhet av
tystnadskultur får denna typ av övergrepp möjlighet att fortleva och leder
till att de drabbade osynliggörs, isoleras och incidenser underrapporteras.
Helhetsperspektiv, viktigt att vi förstår att det inte enbart handlar om
att rapportera om sexuella övergrepp,

såsom pedofili och grövre sexuella
utnyttjande. Sexuella trakasserier,
utnyttjande och övergrepp är termer
som belyser ett större perspektiv.

bevittnas sällan den här typen av övergrepp och ofta saknas bevisning.
Rädsla att sprida falska anklagelser
är en trolig anledning.

Kunskap och utbildning, Tydlig policy
inom förbund och verksamheter på
olika nivåer inom idrotten. Utan tydligt formulerade regler, riktlinjer och
uppförandekoder mot sexuella övergrepp och trakasserier är det svårt
med agerande mot det och genomföra
praktiska insatser. Skapa, tillämpa och
utvärdera rutiner kring utbildning och
kunskapshöjning; hantering av oro och
misstanke (”visselblåsning”); hur rapporteras övergrepp; anmäla till polis.
Inför rutiner kring tävlingar, läger och
boende. Inför policy om krav på utdrag ur belastningsregister för ledare.
Kontrollera att rutinerna tillämpas och
utvärdera effekterna. Effektiva rutiner
utvecklas över tid genom kontinuerlig
utvärdering.

Förändra perspektiven, idag förekommer denna typ av övergrepp och
utnyttjande mot barn och ungdomar
utan att det syns eller rapporteras.
Tystnadskultur göder att det får fortleva
och en rädsla för negativa associationer med rapportering (såsom risk för
skandal, rädsla att förlora medlemmar,
anseende och inkomster)
Avslutningsvis menar Susanne Johansson att få bukt på detta krävs en tydlig
perspektivförändring – där man ser
rapportering och synliggörande som
en framgång för verksamheten samt
där underrapportering och osynliggörande ses som problemet.
/Linda Ekenros,
ledamot FYIM

Agera vid misstanke, anmälningsskyldighet om övergrepp begås. Dock

SYMPOSIUM

Ätstörning och perfektionism inom idrott
Angelica Hirschberg, professor, leg specialistläkare vid Karolinska Universitets Sjukhuset inleder symposiet om
ätstörning och perfektionism inom
idrott med att belysa idrottstriaden där
energibrist, ofta i kombination med
hård fysisk träning orsakar rubbning i
hormonregleringen från hypothalamus

– hypofys – äggstockar. Detta finkänsliga autofeedbacksystem sätts ur spel,
vilket leder till kraftig minskning i frisättningen av könshormoner. Det
kvinnliga könshormonet östrogen
minskar, men även testosteron som
finns i liten mängd hos normalmenstruerande kvinnor. Detta är ett allvar-

ligt medicinskt tillstånd, då långvarigt
utebliven menstruation hos unga kvinnor kan orsaka stora hälsorisker för
den drabbade – såsom demineralisering av benvävnad (risk för stressfraktur), påtaglig förlust av muskelmassa,
infertilitet och långdragna infektioner
som inte läker ut som förväntat.

STYRELSEN FYIM KALLAR TILL ÅRSMÖTE
24 APRIL KL 18.00 PÅ GOTHIA TOWERS I GÖTEBORG

Vi inbjuder alla till föreläsning efter årsmötet - Jörgen Sandberg från SOK
föreläser om: Hur skapar vi en bättre prestationsmiljö för våra idrottare?
Välkomna på mingel efteråt!

MANUALEN 4 | 2018
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Anmälan öppnar på vår hemsida i januari.
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SYMPOSIUM

Ätstörning och idrott
Klara Edlund, docent, leg. psykolog,
leg psykoterapeut vid KBT terapeuterna fortsätter symposiet med ämnet
ätstörning inom idrott.
Energibrist är ett tillstånd när energiutgifter överstiger energiintaget. Energibrist kan förekomma med eller utan
ätstörning. Klara Edlund beskriver att
det finns en överrepresentation av störda ätbeteenden hos både kvinnliga
och manliga elitidrottare, jämfört med
i normalbefolkningen. Högriskidrotter
för att drabbas av stört ätbeteende och
energibrist är framför allt estetiska
idrotter samt uthållighetsidrotter där
låg kroppsvikt är en fördel för prestation. Även inom idrotter som är känsliga för viktförändringar, såsom brottning och galoppsport ses en överrepresentation i stört ätbeteende.
Oroväckande data från en svensk studie som publicerats i år visar att vanliga (icke specifikt idrottande) flickor i
åldern 6-7 år oroar sig över sitt utseen-

de och att 9 åriga flickor oroar sig för
att vara för tjocka. I samma studie,
som Klara Edlund redogör för, visade
man att 40% av 9 åriga flickor tycker
att de borde vara smalare, för 10-11
åriga flickor är den andelen 80%(!!).
Studien visar att endast 4% i studiegruppen upplever sig som smala, trots
att objektivt uppvisade 12% undervikt. Klara redovisar att högst risk för
att utveckla ett stört ätbeteende har
flickor i åldrarna 9-13 år. En utvecklad
ätstörning visar sig i att individen har
svårt att klara sin vardag utan professionell hjälp. De kan visa symtom som
oro, nedstämdhet samt har ett överdrivet intresse för mat och idrott. Den
största enskilda riskfaktorn att förvärva en klinisk ätstörningsdiagnos är
genom ”bantning”. Vidare är smalhetsideal inom idrotten en riskfaktor i sig –
vad som är fult och fint präntas in hos
barn i förskoleåldern och ses sedan
som kulturella normer. Klara Edlund
poängterar vikten av att veta och att

Prestation
förstå allvaret i ätstörningar – då en
kliniskt diagnosticerad ätstörning med
energibrist (såsom anorexia) är den
psykiska sjukdomen med högst dödlighet (mortalitet på 10% av de drabbade).
Klara Edlund menar att dessa individer behöver komma under medicinsk
vård för utredning och insättande av
behandling. När dessa individer nås är
behandlingen ofta framgångsrik och
merparten blir friska från sin ätstörning. Behandlingen är individuell och
tvärprofessionell (medicinsk, beteendeinriktad och kostregim). Klara Edlund poängterar ansvaret vi vuxna bär
på gentemot barn och ungdomar i vår
omgivning. Barn och ungdomar härmar det vi vuxna gör, bantning och
matfixering hos föräldrar och andra
vuxna smittar av sig på barnens beteende och blir normaliserat för dem.

Prestationsutveckling: perfektionism:
Förföriskt och förrädiskt.

Perfektionism är förföriskt när idrottaren har känslan: ”det bästa som finns
är att få synas i media”, när tränare
och föräldrar berömmer och belönar
topprestationer, vill bli sedda! Inom
vissa idrotter utgår poängsystemet från
det perfekta och sedan ges avdrag från
det – exempelvis inom gymnastik och
ridning.
20

Vad är perfektionism?
Två delar:
1) Perfektionistisk strävan kan ibland
predicera positiva utfall. Idrottaren
har högt satta mål, driven/ihärdig,
jobbar hårt och mår bra.
2) Perfektionistisk oro – ger konsekvent negativa utfall. Idrottaren
hyser oro inför egen prestation –
särskilt inför misslyckanden, prestationsångest, depression, självkritisk, negativa reaktioner, stress,
utbrändhet, kroppsmissnöje, ätstörning. Mår dåligt.

Frågan som ställs är: kan perfektionism leda en idrottare till att bli brabättre-bäst?
– Svaret är ja, i vissa fall, detta visar
vetenskaplig litteratur i ämnet. Utmaningen ligger i att idrottaren är i balans
mellan sina höga mål och krav, och
kan skilja på sin idrottsliga prestation
och sig själv som person. Sanna Nordin Bates menar att balansen ligger
mycket i att finna meningsfullhet och
glädje i träningen och idrotten, det
höjer den inre motivationen och skapar förutsättningar för individuell prestationsutveckling.
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/Linda Ekenros,
ledamot i FYIM

Perfektionistisk strävan

Återhämtning
Föreläsare: H-C Holmberg och Niels Örtenblad
Olympiska idrottare ägnar sig åt 10-12
träningspass i veckan,48-50 träningsveckor per år och 20-100 tävlingsdagar per år.
Forskarna funderar på om man kan
träna mer, eller träna smartare?
Om man varierar träning av överkropp, ben eller hela kroppen?
Hur ska man optimera belastning och
återhämtning?

SYMPOSIUM

Sanna Nordin Bates, docent och leg
idrottspsykolog vid Gymnastik och
idrottshögskolan i Stockholm avslutar
symposiet med ett spännande föredrag
om perfektionism inom idrott: förföriskt och förrädiskt.

Mår bra, har höga mål,
är ihärdig

Mår dåligt, rigiditet,
tvångsmässighet

Men även perfektionistisk strävan
kan ställa till problem och idrottaren hamnar i mönster av rigiditet,
tvångsmässiga beteenden, bristande
kreativitet och i en smalt fokus på
sig själv och sin egen prestation.

Tid för återhämtning påverkas av typen av träning, grad av träning, vilken
muskelmassa och fibrer, ålder och kön.
Vi använder oss av idag det man kallar
knowledge, som beskrivs som en mix
av vetenskaplig evidens och erfarenhetsbaserad kunskap.
Återhämtning bör finnas i samband
med träning:
• Mellan olika delar av ett träningspass
• Efter/mellan träningspass samma
dag
• Mellan träningspass samma vecka
• Mellan träningsveckor (låg, mellan,
hög) / block
Återhämtning i samband med tävling:
• Under pågående tävling
• Mellan olika delar av en tävling
• Efter tävling
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Även aktiv återhämtning är värdefullt.
En träningsform som är lågintensiv
eller belastar annan muskelgrupp
alternativt annan form av träning kan
ses som aktiv återhämtning. Så viktigt
att återhämtning av olika slag planeras
in precis som övrigt innehåll i träningspassen.
Det basala vid återhämtning är dryck,
mat och sömn.

”En träningsform som
är lågintensiv eller
belastar annan
muskelgrupp
alternativt annan
form av träning kan
ses som aktiv
återhämtning”
Vad är då ”muscle fatigue”?
En snäv balans mellan energiförbrukning och energiproduktion. Där balansen blir negativ. Energi (ATP) används
för muskelns kontraktion, och produceras från fett, kolhydrater och protein. Fett ger mycket långsam ATP produktion. En låg kolhydrat och högfettintag är ej att rekommendera för högintensiv träning, menar H-C
Holmberg. Kolhydrater är det viktigas-

te näringsintaget för träning och tävling. Viktigt att fylla på depåerna flera
dagar innan tävling. Under tävling eller
träning som pågår mer än 60 min ska
det fyllas på 60g glukos per timme.
Egentligen hade kroppen behövt mer
men mag-tarmsystemets tål ej mer.
Detta intag kan vara i form av dryck,
där man ska undvika high-carb pga
magkänsligheten. En volym på omkring 800ml/ h är lämpligt med ett
litet intag, ofta. Viktigt är att starta
tidigt med intaget. Bars går lika bra
som dryck. Vid intag av gel är det viktigt att få i sig vatten samtidigt då gel
är koncentrerad glukos.
Efter träning är det riktig mat som
gäller för återhämtning. Tiden är
egentligen ej så viktig. Om du efter en
urladdning där du tömt dina glykogendepåer har du fyllt dem igen på 1-2
dagar med normalt intag av korrekt
mat. För sporter där löpning under
längre duration är ett stort inslag tar
det något längre tid att återskapa normala glykogendepåer menar föreläsarna.
/Anna Wänerhag,
ledamot FYIM
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Fotbollsskador – rehabilitering och
psykologi
Nyligen utsedda professor Martin
Hägglund vid Linköpings Universitet
inledde symposiet och rapporterade
om skadeförekomst vid ungdomsfotboll. Under 1 säsong rapporterar 20%
minst 1 traumatisk skada från fotled,
knä, lår, fot eller ljumske. Hela 47%
rapporterar minst 1 överbelastningsskada från knä, häl, ljumske, rygg eller
underben.
Fotboll står för flest anmälda knäskador till Folksam via spelarförsäkringen.
Tjejer som spelar fotboll har 2-3 ggr
större risk för främre korsbandsskada
än killar. Riskökning för tjejer föreligger
i tonåren under slutet av puberteten.
Risken för främre korsbandsskada för
en tonårstjej som spelar fotboll är
1/100 spelare per år.
Riskfaktorerna är för en korsbandsskada är många där bland annat ärftlighet
är en. Tjejer med föräldrar som haft
korsbandsskada har 4 ggr större risk.
Andra riskfaktorer är fotboll, tjej,
tonår, många matcher, matchspel med
senior, hög belastning, stress, dålig
sömn, dålig mat och spela med känningar.
Flickfotbollsspelare med knäsmärta i
början av säsongen har dubbelt så stor

risk för akut allvarlig knäskada under
säsong. För att minska risken för skada är det således viktigt att ha respekt
för mindre skador och symtom samt
att begränsa antalet matcher och
matcher som utförs med äldre lag.
Anledningen till en ökad risk i tonåren
tros vara försämrade biomekaniska
förhållanden, omoget vestibulärt system och långsammare reaktioner
(ledsinne). Emellertid ses en positiv
trend efter introduceringen av knäkontrollsprogram. Sedan knäkontrollstudien år 2009 har antalet rapporterade
korsbandsskador per år till Folksam
minskat. Knäkontroll fungerar alltså
bra, menar Martin Hägglund, det gäller bara att få alla att utöva det och att
fortsätta träna knäkontroll som en del
i den ordinarie träningen.
Professor Urban Johnson talade om
negativa effekter av påtryckning och
överträning ibland unga idrottare.
Urban berättade bland annat om en
intervjustudie man genomfört på
samtliga av de 18 spelare som ådrog
sig en främre korsbandsskada från
mardrömssäsongen i Damallsvenskan
år 2012. Att reagera negativt av påtryckning kan ge potentiellt riskhöjan-

de beteende, vilket sannolikt ökar risken att bli allvarligt skadad. Sociokulturella regler och förväntningar kring
överträning, i kombination med påtryckning från tränare på spelare att
spela även då individen är i fysisk eller
psykisk balans påverkar skadepanoramat negativt. Hög upplevd stress och
upplevda förändringar i stressymptom
är relaterat till ökad skaderisk. Bristande socialt nätverk, lågt/högt stämningsläge, oro för tävlingar/matcher
och låg självkännedom är psykosociala
faktorer som påverkar uppkomsten av
idrottsskada. Urban Johnson tryckte
också på betydelsen av samarbete mellan olika yrkesdiscipliner såsom fysioterapeut, medspelare, idrottsläkare,
coach/tränare, anhöriga och idrottpsykologisk rådgivare.
Sammanfattningsvis kan man säga att
det idag finns ett relativt brett helhetsperspektiv på idrottsskador och att
riskfaktorerna är av både fysiologisk
och psykologisk karaktär. Detta helhetsbegrepp behöver implementeras
bättre i idrott och föreningslivet.
/Sofia Ryman Augustsson
Med Dr, Leg sjukgymnast, ledamot
FYIM

Uppdatering: Certified Sports
Physiotherapist (CSPT)
Certifieringen av duktiga idrottsmedicinare fortsätter. CSPT är titeln den
idrottsmedicinskt intresserade och
kunnige fysioterapeuten certifierar sig
till. Under de senaste åren har vi förändrat inriktningen på vårt utbildningstillfälle Certifiering A och B.
Tidigare träffades vi tre dagar både vid
A och B tillfället, nu har vi komprimerat detta till två dagar vid varje tillfälle.
Detta nya format verkar fungera då vi
22

glädjande nog var nästan 20 deltagare i
Göteborg nu i vår då Certifiering A
arrangerades.
Vid Certifiering A förbereder lärarna
föreläsningar i de ämnen som ingår,
föreläsningen är upplagd så att de
innehåller tydliga delar av kunskapskontroll av deltagarna. Certifiering
innebär att erfarna kollegor delar med
sig av sina kunskaper samtidigt som

deltagaren får chans att berätta vad
man kan i ämnet samt visa sina färdigheter. Vidare, vid Certifiering A och B
gäller det att inte bara visa teoretiska
kunskaper vad gäller skadeprevention,
förberedelse inför träning och tävling
samt doping. Det gäller dessutom att
kunna visa att man har ett tränat
handlag vad gäller exempelvis akut
omhändertagande och tejpning.

MANUALEN 4 | 2018

Då evidensen sällan täcker tidsförlopp
som 24-36 timmar från en skada, så
handlar mycket om deltagarens förmåga att resonera sig fram till en bedömning. Denna bedömning baserar sig på
grundkunskap man har teoretiskt
kombinerat med praktisk erfarenhet.
Här leder lärarstaben gruppen i diskussionen och det brukar oftast bli
både bra, intressanta och ibland över-

raskande tankar som dyker upp! En
certifierad fysioterapeut skall vara redo
att ta uppdrag i idrottsföreningar,
landslag och förbund. Sektionen för
Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin
(FYIM) har satt upp kriterier för kunskap och erfarenhet för att bli CSPT.
Vid Certifiering A och B får man slutligen visa att detta räcker även för en
granskning av kollegor.

Nästa tillfälle Sveriges idrottsmedicinskt aktiva fysioterapeuter har chansen att certifieras är i Sundsvall/Timrå
i mitten av januari -19, då Certifiering
A arrangeras. Då tar Lars Lundgren,
fysioterapeut från Luleå samt Erica
Grealish, fysioterapeut från Karlstad
emot en ny grupp som siktar på titeln
CSPT.

Stipendiater 2018
Utskottet för forskning och utbildning
inom sektionen för FYIM har den 23
augusti beslutat om utdelning av 2018
års stipendier enligt förslag från stipendiekommittén.
2018 års stipendiater är Leg Fysioterapeut Anna Ek och Leg Fysioterapeut
Martin Ringsten. Vi från styrelsen gratulerar de båda stipendiaterna och
önskar dem lycka till med projekten
och framtida projekt!
Anna Ek arbetar
som leg. fysioterapeut i Jönköping och har påbörjat specialisering inom Idrottsmedicin och
Fysisk aktivitet.
Hon planerar att ta en Mastersexamen
vid Linköpings universitet. Projektet

som Anna erhållit medel för är ”Skador inom svensk ungdomsfriidrott –
KLUB studie (Kunskap om långsiktigt
och utvecklande barn- och ungdomsfriidrott)”. Syftet med detta projekt är
att undersöka skademönster och identifiera faktorer som har samband med
skadeförekomst hos friidrottande ungdomar i åldern 12-15 år. Faktorer som
undersöks är exempelvis timmar träning, underlag och skor.
Martin Ringsten,
arbetar som leg.
fysioterapeut utanför Lund och
läser Mastersprogrammet inom
medicinsk vetenskap vid Lunds
Universitet. Projektet som Martin
erhållit medel för är “Is perceived

stress associated with objective and
perceived knee function after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction? A cross-sectional study”. Projektet är en del i ett större projekt,
SHIELD, som har som mål att undersöka skyddande faktorer för utvecklingen av artros hos personer med
knäskador. Syftet med Martins projekt är att undersöka kopplingen mellan stress och knäfunktion efter främre korsbandsrekonstruktion.
Vi ser fram emot att få läsa resultatet
från Annas och Martins studier när
de är färdiga!

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETE I FYIM?

Kunskap eller intresse av att vara kassör är ett plus!
Hör av dig till valberedningens ordförande karin.josefsson@arenamotion.se
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MISSA INTE VÅRENS KONFERENS

MDT VID LÅNGVARIG

MDT:s ordförande har ordet

SMÄRTA

pings universitet, Stort grattis säger vi!
Ni finner även en kort sammanfattning
av Yvonnes avhandling i det här numret.

WORLD TR ADE CENTER, STOCKHOLM
6 APRIL 2019
Ta del av intressanta föreläsningar, aktuell forskning,
patientdemonstrationer och paneldiskussioner.
Under dagen har vi årsmöte i Svenska
McKenzieinstitutet och MDT-sektionen.

INFORMATION OCH ANMÄLAN: 1900 kr vid anmälan
innan den 31 januari 2019. Därefter 2500 kr. Du anmäler
dig via länk på vår webbplats www.mckenzie.se

Som vanligt har det hänt en hel del
sedan vi var med i Manualen senast!
I somras var vi enda sektion som
deltog i Almedalen tillsammans med
delar av förbundsstyrelsen. Ni kan läsa
ett kort reportage från Almedalen här
i Manualen.

Kristin Wetterling

Simon Simonsen

Calle Lindqvist

Ny doktor inom Sektionen för MDT
MDT-läraren Yvonne Lindbäck disputerade den 21 september vid Linkö-

Den 20 september anordnades ett
interaktivt Nordic Back Pain Seminar/
Webbinar i Linköping genom ett samarbete mellan de nordiska professorerna Birgitta Öberg (Sverige), Margreth
Grotle (Norge) och Jan Hartvigsen
(Danmark). Utgångspunkten för seminariet var en artikelserie i den högt
ansedda tidskriften The Lancet som
dessa tre professorer skrivit tillsammans med en stor grupp ryggforskare.
Länk till artiklarna, samt information
om seminariet finns på Linköpings
universitets webbplats. Seminariet
bestod av internationella föreläsare
och forskare på plats i Linköping,
samt av föreläsare och deltagare som
deltog via webben. Det var ett helt
nytt grepp som prövades, vilket fungerade alldeles utmärkt. Under dagen
diskuterades svårigheterna att implementera ny forskning, det vill säga att
få vårdpersonal att börja använda nya
evidensstyrkta metoder. Man resonerade
också kring problematiken att desimplementera, det vill säga ta bort behand-

lings- och utvärderingsmetoder där
forskning visat att dessa inte fungerar.
MDT vid långvarig smärta – Tema
för vårens konferens 6 april 2019
Inom sektionen för MDT pågår nu
intensiv planering inför våren konferens i Stockholm den 6 april 2019. Vi
börjar med en två dagars pre-course
4-5 april med Hans van Helvoirt på
temat ”MDT management of radicular
syndrome”. Därefter följer en heldagskonferens lördagen den 6 april i Stockholm. Temat är MDT vid långvarig
smärta som kommer att belysas från
olika infallsvinklar, bland annat med
hjälp av Simon Simonsen från
Danmark som kommer föreläsa
på engelska.
Gunilla Limbäck
Svensson
Ordförande i MDTsektionen och i
Svenska McKenzieinstitutet

Ny avhandling: Preoperativ fysioterapi ökade
livskvaliteten före och fysiska aktiviteten efter
ryggkirurgi
Göte Norgren

Hans van Helvoirt

Yvonne Lindbäck

MDT-läraren Yvonne Lindbäck försvarade sin avhandling vid Linköpings
Universitet den 21 september 2018.
Professor Birgitta Öberg har varit
Yvonnes huvudhandledare och opponent var Gunilla Kjellby Wendt från
Göteborgs Universitet. Många hade
samlats för att lyssna på deras debatt.
Titeln på avhandlingen är ”Pre-surgery
physiotherapy and pain thresholds in
patients with degenerative lumbar spine
disorders”. Det övergripande syftet
med avhandlingen var att studera fysioMANUALEN 4 | 2018

terapi och somatosensorisk funktion
före operation hos patienter med degenerativa ländryggsåkommor (spinal
stenos, diskbråck, spondylolistes eller
segmentell rörelsesmärta) och utforska
patienternas erfarenheter av preoperativ fysioterapi. Tidigare studier har
visat att 22-39 procent av de som genomgått ryggkirurgi för antingen diskbråck eller spinal stenos är tveksamma
eller missnöjda med resultatet ett år
efter kirurgi.

I delstudie ett och två mättes smärttrösklar för att analysera om ett avvikande smärtreaktionsmönster har samband med sämre resultat efter ryggkirurgi. Ett signifikant resultat var att
ökad känslighet för tryck och kyla i
handen, som ett tecken på utbredd
smärta före operationen, var associerad med sämre funktion, smärta och
hälsa efter operation hos patienter
med diskbråck.
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I delstudie tre inkluderades patienter
som hade satts upp på väntelista till
operation. Intressant var att av dessa
patienter hade endast 58 procent haft
minst ett besök för rehabilitering året
innan det beslutades om operation,
dvs 42 procent hade inte träffat någon
fysioterapeut alls året före operationsbeslut. Dessa patienter randomiserades till två grupper, ena gruppen fick
preoperativ fysioterapi och dessa jämfördes med en väntelistegrupp. Gruppen som fick genomgå preoperativ
fysioterapi erbjöds behandling två
gånger i veckan under nio veckor bestående av :
1. Aktiv fysioterapi enligt en behandlingsbaserad klassifikationsmodell
(treatment based classification):
a. Specifika övningar enligt
riktningspreferens eller

mdt sektionen
b. Motorkontroll-träning eller
c. traktion
2. Ett skräddarsytt generellt
övervakat träningsprogram
3. Ett beteendemedicinskt förhållningssätt användes av fysioterapeuter för
att reducera rörelserädsla och främja
en ökad aktivitetsnivå
Resultatet visade att preoperativ fysioterapi gav minskad smärta, rörelserädsla och minskad risk för försämring
av psykologiskt välbefinnande samt
förbättrad hälsorelaterad livskvalitet
före operationen. Vid ettårsuppföljningen var det ingen signifikant skillnad mellan grupperna, förutom att
gruppen som behandlats med preoperativ fysioterapi hade en högre fysisk
aktivitetsnivå jämfört med väntelistegruppen.

Delstudie fyra var en kvalitativ intervjustudie. Patienter upplevde att fysioterapi före kirurgi skapade trygghet
och möjlighet att reflektera över behandlingar och livsstil. Patienterna
uttryckte en önskan om att vara välinformerade om sina symtom och sin
behandling. Patienterna använde i huvudsak biomedicinska förklaringsmodeller baserat på presenterad bilddiagnostik för att förklara sina ryggrelaterade symtom. De som använde en bredare förklaringsmodell, hade tilltro till
fysioterapi och ansåg att egenbehandling påverkar ryggsymtomen positivt.
Du hittar avhandlingen på URN:NBN:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150553
eller DOI: https://doi.org/10.3384/
diss.diva-150553
/Eva Ekesbo, Cred. MDT

Louise Gamming och Gunilla Limbäck Svensson representerade både Fysioterapeut/Sjukgymnastkåren
och MDT-sektionen i Almedalen.

Sjukvårdens framtid, patientmakt och
digitalisering - heta ämnen i Almedalen
Almedalsveckan i Visby 2018 hade ett
fullspäckat program där mycket handlade om sjukvårdens framtid och hur
vi ska få resurserna att räcka till. Patientmakt var också ett återkommande
ämne liksom digitala vårdtjänster. Fysioterapeuterna arrangerade två seminarier och var representerade vid flera
genom ordförande och vice ordförande.
MDT-sektionen hade två representanter på plats genom ordförande Gunilla
Limbäck Svensson och kassör Louise
Gamming. Vi var på många seminarier och workshops, lyssnade, ställde
frågor och diskuterade. Några gjorde
mer intryck än andra. Skandia har
tagit fram ett material om samhällsförlusten av sjukskrivningar där man
framhåller att förebyggande hälsovård
och rehabiliterande insatser tidigt måste prioriteras. I Almedalen hade de
samlat en politisk panel för diskussion.

Yvonne spikar enligt akademisk ritual upp sin avhandling inför framläggandet.
26
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Ett fokus var psykisk ohälsa hos unga.
En av politikerna i panelen sa ”Förväntansbilden på livet är felkalibrerad.
Livet är ok, ibland upp och ibland ner,
och inte som det ser ut på Facebook
och Instagram.” Han menade att politiker måste ta moraliskt ansvar att
kommunicera detta. Ett ovanligt rakt
och krasst sätt för en politiker att uttrycka sig.
Gymnastik – och idrottshögskolan
GIH berättade om sin Friskvårdslotsmottagning. Där använder man hälsopedagoger som länk mellan sjukvårdspersonal som förskriver FAR och friskvårdsaktörer som tillhandahåller aktiviteter. Hälsopedagogens roll är att vägleda och motivera. Vi kände oss tveksamma till att involvera en ny yrkesgrupp när det redan finns fysioterapeuter, kvalificerade för arbetsuppgiften.

Det mest spännande seminariet, som
visade sig vara en workshop, hette
”Från utbränd till drömjobb - hur
säkerställer vi kompetensförsörjningen
inom vården?” Arrangör var Schweiziska ambassaden och Walkerproject.
Där fick vi tillfälle, att kring olika
teman diskutera i grupper med toppchefer från Socialstyrelsen, regeringskansliet, vårdföretag och några fackliga organisationer. Det var ett fantastiskt tillfälle att prata med inflytelserika personer och lyfta fram fysioterapeutens roll. Vi var de enda fysioterapeuterna på plats, i våra gröna tröjor,
så vi både hördes och syntes.
Sammanfattat av Louise Gamming,
Cred. MDT
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Första gången på svenska - Avancerad
extremitetskurs inom MDT

ment”, ”Artikulär dysfunktion” och
”Kontraktil dysfunktion”, ”Posturalt
syndrom” och ”Övrigt”. Vi lär oss känna
igen vad som kännetecknar – och skiljer - de olika klassifikationerna och testar, testar och testar. Första dagen ser vi
tre patienter och blir klokare i just hur
mycket man måste ta baseline (=utgångstest), testa och ta baseline igen
innan man helt kan släppa att det inte
är columna som orsakar smärtan i till
exempel knät, höften eller armbågen.
Den till synes goda rörligheten i axeln i
elevation blir plötsligt bättre efter lite
passivt övertryck, eller rörelse i motsatt
riktning. Vad säger det?
Patienterna är med på noterna och låter
sig villigt utmanas i att göra inte bara
tio repetitioner utan 20 och 30. Producerar, ej sämre…kan du mer? Testa om.
Efter dag 1 har vi lärt oss att
följande:
- Testa alltid columna först innan extremitet! Clear the spine.

- Ta alltid ett par användbara baselines.
Vad är det patienten söker för? Patientens eget test eller varför inte ett
ortopediskt test (för det är de bra
till!)?
- Om smärtan är otydlig eller har varit
långvarig. Låt det ta tid, töm ut en
möjlighet innan du övergår till nästa!
Klassifikation inom 1 - 5 besök.
- Glöm inte det enkla som att använda
hållningskorrektion eller kvarhåll av
en position. Keep it simple.
Mantrat för dagen är: ”Use it or loose it!”
Andra dagen blev det mycket teknikträning. Vilka är de vanligaste riktningspreferenserna i olika leder, hur
kraftprogredierar man eller hur kan
man med små medel få till en bättre
symtomrespons? Våra patienter kom
tillbaka och samtliga visade god compliance (!) till hemövningarna. Vissa
preliminära diagnoser blev bekräftade
och för en annan patient behövdes mer

tid och undersökning, precis som i
verkligheten med andra ord.
När vi kom in på kontraktil dysfunktion så var Tobias och Göte i sitt esse.
Tobias som även undervisar på Diploma-utbildningen gällande denna klassifikation delade friskt med sig av diverse
rykande färskt material från internationella forskare. Göte visade många praktiska empiriska exempel. Båda grillade
oss gällande remodelleringen av senoch muskelskador och vi tränade på
olika exempel gällande belastning och
successiv ökning av kapacitet. Svaren är
som frågorna - många och varierade!
Till våren har du chansen – ta den och
dyk djupare!
Sammanfattat av: Linda Carlsson, Cred.
MDT, Patrik Drevander, Cred MDT och
Mark Aarts, Cred MDT

MDT - bästa alternativet vid
långvarig ryggsmärta

Läraren Göte Norgren låter deltagare Joakim testa upprepad inåtrotation i axelleden
Äntligen är den här. Den 1-2 oktober
erbjöds fördjupningskursen i hur du
behandlar axlar, knän, höfter med
mera för första gången på svenska.
Till fantastiska anläggningen ”Serneke
Arena” i Göteborg kom 27 sjukgymnaster/fysioterapeuter från hela landet
den 1–2:e oktober för att under Tobias
Croners och Göte Norgrens ledning
utmana sin kunskap om extremiteter
och dess bedömning och behandling.
Eller hur ska man tänka när det visar
28

sig att 29 procent av alla axelproblem
faktiskt härrör från nacken? Eller när
ens ”impingement”-test för axeln plötsligt ändrar sig från positivt test till negativt svar efter tio upprepade axelrörelser?
De flesta kliniker kan idag tänka sig ett
annat sätt att bedöma ryggraden än
genom specifika patoanatomiska test.
Även ryggortopeder tillstår att det är
svårt att säga exakt vilken vävnad som
bär ansvaret för en specifik ryggsmärta.

Fler och fler studier visar att det är dålig reliabilitet och validitet för våra specifika diagnostiska test i extremiteterna. Så varför sitter det då så hårt inne
att ”överge” tester som ”Hawkins-Kennedy”, ”Empty Can”, eller för den delen
”McMurrays”?! Om vi inte vet vad det
är…hur ska vi då kunna behandla?
Lärarna lotsar oss taktfullt igenom evidensen som finns för de olika klassifikationerna inom MDT: ”DerangeMANUALEN 4 | 2018

I Fysioterapi (nr 4 2018) kunde man
läsa ett referat av en litteraturstudie
(1) där behandling enligt MDT jämfördes med annan behandling bestående av träning, manuell behandling och
patientutbildning. I referatets inledning
nämns MDT tillsammans med olika
koncept för klassifikation och att en
uppfattning om dessa som de bästa
vid behandling av ländryggsmärta nu
har börjat att förändras. När man talar
om behandling kan det vara bra att ha
i åtanke att MDT i första hand kan ses
som ett strukturerat och reliabelt system för undersökning, underlag för
prognos och genomtänkt åtgärd.
Vad säger den då här studien? I korthet visade resultaten ingen signifikant
skillnad mellan MDT och den övriga
behandlingen vid akut ländryggssmärta. Här kan det vara värt att notera att
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just vid akut ländryggssmärta är svårigheten att signifikant påvisa bättre
effekt än naturalförloppet sedan
tidigare känd.
Vid långvarig smärta kunde däremot
påvisas bättre resultat till förmån för
MDT gällande smärta och funktionshinder med moderat till högt stöd.
Detta resultat får ses som lovande när
det kommer till MDT, inte minst i
ljuset av svårigheten att få högt stöd
för någon typ av åtgärd vid ländryggssmärta och att jämförande åtgärder
som träning och patientutbildning i sig
kan ses som effektiva.
Tilläggas kan att en effektiv behandling enligt MDT vid riktningspreferens
innefattar såväl gedigen patientutbildning som möjligheten till användandet
av manuella tekniker. Endast i en av

de studier som användes vid denna
review fanns alla dessa möjligheter
omnämnda. Betydelsen av att beakta
psykosociala aspekter samt patientens
värderingar poängteras i studien, vilket
ingår som en självklarhet för de flesta
kliniker, inte minst inom MDT.
Sammanfattningsvis intressant att ingen annan av nämnda åtgärder som i
sig är potentiellt effektiva var överlägsen MDT, som även visade sig vara
det bästa alternativet vid långvarig
ryggsmärta.
1.Lam OT et al. Effectiveness of the McKenzie
Method (Mechanical Diagnosis and Therapy) for
Treating Low Back Pain: Literature Review With
Meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther
2018;30:1-53

/Henrik Magnusson
Dip. MDT
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Patientfall - Anteriort derangement
med lång duration

Diplomautbildningen gav ett kunskapslyft vi
inte hade kunnat föreställa oss
I juni anslöt sig Sofia Ask och Ola
Westöö till den växande skaran fysioterapeuter och sjukgymnaster med högre
examen/diploma i MDT. Hur ser de
tillbaka på utbildningen, hur kändes
det att klara examen i Budapest och
framförallt, vilken nytta har de haft av
utbildningen i sin kliniska vardag. Läs
om deras känslor och tankar här.
Varför sökte du till Diplomautbildningen?
Sofia: Främst var det nyfikenheten att
förkovra mig ytterligare inom MDT
både teoretiskt och praktiskt. Jag såg
också utbildningen som en möjlighet
att skapa nya kontakter och nya karriärvägar t ex forskning och/eller undervisning parallellt med mitt kliniska arbete.
Ola: Redan under A-kursen med Lars
Degerfelt blev jag väldigt inspirerad av
konceptet. När jag några dagar senare
hade min första patient vars bensmärta
helt centraliserades så var jag frälst.
Efter credential-examen föddes tanken
på diploman men det tog ytterligare
några år innan jag anmälde mig. Om
credex hade tagit mig såhär långt så
kunde jag bara föreställa mig vad diploman skulle innebära. Jag har alltid gillat
att utmana mig själv. När den kliniska
delen blev möjlig i Sverige så blev tröskeln givetvis också lägre.

praktiska delen var också utmärkande.
Nio veckors klinisk praktik hos Göte
och Tobias var verkligen något utöver
det vanliga!
Ola: Detta är den första mer omfattande utbildningen jag gått. Tidigare utbildningar har sträckts sig över några
dagar så fördjupningen ligger självklart
på en helt annan nivå.
Största utmaningen
Sofia: Utmaningen att alltid ha lärare
(och Ola) i rummet som granskar allt
vad du gör och säger vid varje patientbesök under den kliniska delen. Det är
det mest lärorika du kan tänka dig, men
samtidigt pressande. Det gällde hela
tiden att peppa och tro på sig själv.
Ola: Den största utmaningen var helt
klart den kliniska delen. Våra mentorer
ställde höga krav på oss och vi kombinerade patientarbete med hemuppgifter och kvällsstudier. Men allt detta
resulterade i ett kunskapslyft som jag
inte hade föreställt mig innan utbildningen.
Största aha-upplevelsen

Hur skiljer sig utbildningen från
tidigare utbildningar du gått?

Sofia: Den har nog kommit nu efter
Diploman när alla bitar börjar falla på
plats och jag har fått lite distans. Det
kan komma nya insikter vid varje patientbesök – att ja ha, så här är det ju!!!
Det blir t ex så tydligt om jag slarvat
med baseline för då faller ju allt och jag
famlar i mörker.

Sofia: Det var en ny upplevelse för mig
att studera helt på engelska och via
diskussionsforum föra kliniska resonemang kring olika patientfall med deltagare från hela världen. En häftig känsla
att inse att vi alla talar samma ”MDT
språk” oavsett världsdel! Den långa

Ola: En rolig erfarenhet från den teoretiska delen var att kliniker från andra
delar av världen brottades med samma
typ av problematik kring sina patienter.
Det var väldigt intressant att diskutera
patientfall med kliniker från Frankrike,
Spanien eller USA och se att konceptet
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används standardiserat över hela världen.
Det viktigaste du fått med dig
Sofia: Det kliniska resonemanget absolut! En ökad säkerhet att klassificera
och lyhördhet för det som jag inte kan
behandla eller som ska hänvisas vidare.
Ola: Utbildningen har gett mig en mer
omfattande teoretisk bas att stå på gällande muskuloskeletala besvär men
även differentialdiagnostik. Jag har
också bättre verktyg att hantera mer
komplexa patientfall. Utbildningen har
hjälpt mig bli mer strukturerad i min
undersökning och den vägleder mig
snabbare till rätt behandling. En annan
skillnad är att jag nu lättare kan se vilka
jag kan hjälpa och vilka jag ska hänvisa
vidare till rätt instans.
Vad skulle du säga till personer
som funderat på att söka?
Sofia: Sök!!!! Det är lite bestyr med
själva ansökningsproceduren och det
kan vara tufft ekonomiskt, men det är
det värt, jag lovar! Just kombinationen
teori/praktik och den vetenskapliga
förankring som genomsyrar hela utbildningen är oslagbar.
Ola: Utbildningen har överträffat alla
mina förväntningar. Hela utbildningen
har haft en röd tråd och de delar man
fördjupat sig i under den teoretiska
delen mot Dundee, kom senare igen
under den kliniska delen. Att få läsa
med kliniker från andra delen av världen är väldigt roligt och ger även ett
användbart, internationellt nätverk. Att
gå en utbildning som denna kan upplevas som till viss del skrämmande, men
jag uppmuntrar alla som tvekar, att
våga ta steget. Utbildningen är en utmaning men tiden är väl investerad!
MANUALEN 4 | 2018

Anamnes: 50-årig kvinna, remitterad
av fysioterapeut på ortopedklinikens
ryggsektion för bedömning enligt
MDT. Tungt lagerarbete. I ungdomen
elitidrottare och van att vara fysiskt
aktiv, dock inte senaste året p.g.a.
ryggsmärta. Plötslig debut av central
lumbal ryggsmärta för ca ett år sedan,
då hon klev av en truck. Sjukskriven
snart ett år. Konstant ryggsmärta som
försämras av flexion, sittande ffa i soffa, uppresning, att stå mer än 15 min
och gå mer än 300 m. Ingen dygnsvariation. Viss lindring av att ligga. Störd
nattsömn. Host- och nyssmärta rygg.
Ingen blåspåverkan. Frisk för övrigt.
MR visar kyfos thorakolumbala övergången, främre diskbråck L2-L3 och
L4-L5 samt stora ändplatteförändringar på båda nivåerna. Har träffat fysioterapeut några gånger på sin vårdcentral och fått stabiliserande övningar.
Ingen effekt av detta.
Besök 1, dag 1: Går ostadigt med
korta steg och inåtroterade ben. Kyfos
thorakolumbala övergången.
Stor rörelseinskränkning i flexion, extension och sidböjning vänster, moderat i sidböjning höger.
Rep FIS (flexion i stående) inte möjligt
p.g.a. blockerad rörelse. Rep FIL
(flexion i liggande) x20 har ingen effekt på ROM. Flexion i step standing
och flexion i sittande är helt blockerat.
Rep FIL x20 med kilkudde för att
bakåttippa bäckenet ger ökad ROM
och därefter fungerar flexion i sittande
och pat når efter många reps halvvägs
ner på underben. I FIS når pat nu
knän samt att extension ökat något.
Hemövning: 15 flexion i sittande/varannan timme.
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Telefonuppföljning, dag 2: Pat har
gjort flexion i sittande och liggande.
Har mindre ont, är rörligare och sover
bättre. Instruktion om att försöka nå
längre i flexion.
Besök 2, dag 4: Går alltjämt ostadigt
med korta steg. FIS når nedom knän.
Flexion i sittande når golv.
Rep EIS (extension i stående) ger obstruktion mot flexion. Rörlighet i flexion återställs med rep flexion i sittande. Gång på löpband ger ökad ryggsmärta som reduceras med rep flexion i
sittande.
Cykling fungerar bra. Hemträning
fortsatt flexion samt bäckentippning
och sit-ups. Uppmanas komma igång
med promenader.
Besök 3, dag 11: Gör övningar enligt
instruktion. Smärta och upphakning
midrange men full ROM i flexion och
når golv. Sover ostört. Uppmanas återuppta aktiviteter som dammsugning,
trädgård, cykling som hon avstått senaste året. Avslutar regelbunden flexion och övergår till vid behov.
Besök 4, dag 22: Cyklat, dammsugit,
målat om. Fortfarande upphakning
och smärta mid-range i flexion. Gör
flexion några ggr/dag. Sover ostört.
Förbättrat gångmönster. Provar flexion
i stepstanding och rotation i flexion
men ingen förändring av upphakning
mid-range. Extension och sidböjning
god och smärtfri.
Besök 5, dag 48: Besvärsfri för det
mesta. Värk efter 20 min sittande,
men reser sig och rör sig lite och kan
sedan fortsätta att sitta. Trött i ryggen
då hon står och diskar. Matlagning

fungerar bra eftersom hon då också
går några steg. Gör flexionsövningar
då och då. Smärta och upphakning
midrange mindre frekvent och lättare
att ta sig förbi. Sover ostört. Promenerar 2,5 km och cyklar dagligen. Går
obehindrat med god steglängd och
bålrotation. Arbetsåtergång planeras
om en månad till arbetsuppgifter som
innebär mindre lyft. Går igenom hur
pat förebygger recidiv.
Avslutande reflektion
Jag har inte tidigare stött på anteriora
derangement med så lång duration och
med så stora besvär. Ett fall där man
hade kunnat fastna vid de uttalade
och lite ovanliga fynden på MR och
inte utvärdera patienten fullt ut mekaniskt. Även jag bekymrade mig över
de stora ändplatteförändringarna, men
höll det för mig själv och lyckades
hålla fast vid att utvärdera mekanisk
respons, ROM och smärta. En trolig
framgångsfaktor var att patienten fick
ett visst förtroende för min bedömning redan vid första besöket, eftersom hennes rörelseomfång och smärta
kunde påverkas positivt. Redan dag 4
provades gång, cykling och extension
och patenten fick erfara att hon själv
kunde reducera de ökade besvären
som uppstod. Detta gjorde troligtvis
att patienten våga återuppta tidigare
aktiviteter eftersom hon nu visste att
hon hade redskap att påverka eventuellt ökade symptom.
Sammanfattat av: Louise Gamming,
Cred. MDT
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HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDEMA

Behandlingsbänken
är som en del av mig
Vid krävande undersökningar och behandlingar är valet av
behandlingsbänk avgörande för att kunna utföra en behandling som både är korrekt och så bekväm som möjligt
för patienten.
– Ingen annan bänk jag har sett eller arbetat med har haft
så många funktioner, som är så lättåtkomliga och har sådan
precision som den här bänken, säger Thorbjörn Granqvist,
leg. fysioterapeut vid Kliniken Noventus i Helsingborg.

– Det avlastar fysiskt att kunna jobba i tre dimensioner.
Bänken blir en behandlingsmetod i sig. Den ger möjlighet till mängder av positioner, grepp och tekniker jag inte
skulle kunna genomföra utan den. Alla bänkar understödjer
kroppen, men jag har inte hittat någon annan där jag kan
göra inställningar med samma variation. Numera är bänken
som en del av mig och jag hittar alla funktioner utan att ens
titta, säger Thorbjörn Granqvist.

Thorbjörn Granqvist har varit i branschen under 30 år, har
arbetat med Manutheras nya modell 242 sedan ett år tillbaka och med föregångaren under många år dessförinnan.
– Det har hänt massor i utvecklingen. Det
har tillkommit fler motorer, ett mer stabilt
underrede och fler lättåtkomliga funktioner.
Manuthera 242 är väldigt precis i alla leder
och motorerna är tysta och jobbar smidigt.

Lojer
Manuthera 242
är en oslagbar
manipulations- och
mobiliseringsbänk.

Thorbjörn Granqvist uppskattar framförallt
Manuthera 242:s unika multitraktionsegenskaper
och mängder av andra funktioner, som tar fysioterapeutens arbete till en helt ny nivå. Behandlingar kan utföras 3dimensionellt med hjälp av bänkens funktioner; traktion,
flexion, lateral flexion och rotation, samt även med hjälp av
gravitationen.

MANUTHERA 242 ÄR DESIGNAD FÖR ATT STÖDJA FYSIOTERAPEUTENS ARBETE PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT:
• FÖRBÄTTRAD ERGONOMI FÖR DEN MANUELLA TERAPEUTEN
• OPTIMERADE MOTORISERADE FUNKTIONER FÖR ATT
MINSKA BELASTNINGAR

• AVANCERADE BEHANDLINGSMÖJLIGHETER MED
MULTITRAKTION OCH 3D-FUNKTIONER

• MÅNGA RÖRELSEMÖJLIGHETER FÖR VARJE DEL

• POSITIV BEHANDLINGSUPPLEVELSE DÅ BÄNKENS
INSTÄLLNINGAR ERBJUDER EN UNIK MÖJLIGHET ATT
KUNNA BEHANDLA MJUKT I SMÄRTFRIA POSITIONER

• KULLAGER GER MJUKA RÖRELSER OCH EN LÅNG
HÅLLBARHET VID FREKVENT ANVÄNDNING

• LÄTTSKÖTT OCH HÅLLBART YTMATERIAL

• TILLVERKNINGSGARANTI 2 ÅR
• LÄTTMANÖVRERAD BÄNK

www.medema.se

