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OMT-UTBILDNING Datum Ort 

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

OMT 1 Övre 24-26 okt, 8-9 nov, 29-30 nov 2018 Västerås

OMT 1 Övre 12-14 okt, 10-11 nov, 1-2 dec 2018 Umeå

Omt 1 Övre 30 aug-1 sept, 27-28 sept, 11-12 okt 2018 Stockholm

Omt 1 Övre 26-28 sep, 25-26 okt, 22-23 nov 2018 Lund

OMT 1 Nedre 29-31 aug, 13-14 sept, 4-5 okt 2018 Västerås

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

OMT 1 Nedre 8-10 okt, 5-6 nov, 3-4 dec 2018 Göteborg

OMT 1 Övre och Nedre 22-23 sept, 6-7 okt, 20-21 okt, 3-4 nov,  Stockholm 

 24-25 nov, 8-9 dec, 15-16 dec 2018 

OMT 1 Övre och Nedre 26-27 jan, 9-10 feb, 23-24 feb, 9-10 mars,  Stockholm 

 23-24 mars, 6-7 april, 13-14 april 2019 

OMT 2 Start aug 2018 Göteborg

OMT 2 Start jan 2019 Lund

OMT 2 Start jan 2019 Västerås

OMT 2 och 3 Start jan 2019 Stockholm

OMT 3 Start aug 2018 Göteborg

OMT 3 Start jan 2019 Västerås

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

ÖVRIGA KURSER Datum Ort 
Ultraljudskurser - Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)  

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet  31 maj-1 juni 2018 Stockholm

Hands-on C repetition och examen 7-8 juni 2018 Stockholm

Hands-on MSKUL utbildning för axel och armbåge 29 augusti 2018 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremitet  30-31 augusti 2018 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs övre extremitet 4-5 oktober 2018 Stockholm

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet  18-19 oktober 2018 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremitet  29-30 november 2018 Stockholm

Hands-on MSK utbildning för fot och underben 28 november 218 Stockholm 

Tidigare under dagen fick jag en  
påminnelse av Lasse som gör Manu-
alen, deadline för ledaren var i tors-
dags. Stress. Vad ska jag skriva om? 
Har jag några kloka insikter att dela 
med mig av till medlemmarna, har 
jag det någonsin? Jag blir som en 
patient med katastroftankar, fast  
omvänt. Tänker tankar som; tror  
ingen märker något om vi skippar 
ledaren i det här numret, vi kan väl 
bara köra en innehållsförteckning 
istället? Är det att hamna i rätt skän-
kel? Skänkel, det hör jag i mitt  
huvud Björn Aasa säga när han  
pratar om Fear-avoidance. 

Björn som var ordförande före mig 
och som skrev bra ledare, hur gjorde 
han? Vill minnas att han tog ett glas 
rödvin på deadline-day och lät tang-

enterna smattra. Rödvin för mig kan-
ske? Står mitt i falukorven som ska 
bli matlådor, barnen som ska sova 
gör just inte det. Fyraåringen har jag 
precis burit ner från övervåningen då 
han stör sin lillebror. Fyraåringen har 
bestämt att han ska sova själv i en 
säng. Han vill inte sova med sin lille-
bror och sin mamma. Så jag steker 
falukorv, stressar över ledaren, tän-
ker på Björn Aasa när fyraåringen 
kommer ut från det vi kallar 
gästrummet som han precis har bli-
vit inkvarterad i och säger ”Pappa, 
jag kan inte sova, jag är sjuk i ma-
gen”. Sjuk i magen!? Det rycker upp 
mig ur min bubbla. Vad är det med 
magen då frågar jag. ”Jo, den är sjuk, 
den säger att ja inte kan sova själv”. 
Ordföranden blir pappa och går och 
lägger sig. Sten vinner över sax. Sax 

vinner över påse. Påse tar sten. Fyra-
åringar som är ”sjuka” i magen slår 
ledaren. Varje gång.

Njut av våren, sommaren och livet!

/Kalle 

Söndag kl 20.25

At
t gå k

urs är att växa.

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

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas

Få nytändning

Kurser hösten 2018

Fram till ett år efter din fysioterapeutexamen får du 2 000 kr i rabatt på din första kurs i McKenzieinstitutets regi!(gäller endast A-C-kurserna)

500 kr rabatt 

per person om 

ni går � er från 

samma klinik!
mckenzie.se

MDT – Extremitetskurs 
(avancerad)

Göteborg den 1-2 oktober 

2018

A-kurs, Lumbalryggen
Gbg 12-15 september
Sthlm 6-9 november
Malmö 5-8 december

B-kurs, Cervikal- och 
Thorakalryggen
Gbg 10-13 oktober
Sthlm  20-23 november

C-kurs, Avancerad problem-
lösning lumbalrygg + nedre 
extremitet
Gbg 3-6 oktober

D-kurs, Avancerad problem-
lösning cervical- och 
thoracalrygg + övre extremitet
Sthlm 27-30 november

Examen
Gbg 24 november

Manualen är en medlemstidning som ges ut fyra nummer per år. OMT sektionen ger ut Manualen i samarbete 
med sektionerna för Mekanisk Diagnostik och Terapi/ MDT, Ortopedik Kirurgisk rehabilitering/ OK och Fysisk Akti-
vitet och Idrottsmedicin/ FYIM. Manualen ges ut till samtliga medlemmar i dessa sektioner. Sektionerna arbetar 
och forskar kring undersökning, behandling och förebyggande av smärtor i leder, muskler och nerver i nacke, 
rygg och extremiteter.
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Ann Cools är fysioterapeut och docent 
på Ghent universitet i Belgien. För ett 
år sedan höll Ann första steget i sin 
kurserie i skulderrehabilitering i 
OMT-sektionens regi.  I årets avancera-
de kurs var fokus på skulderbladets roll 
vid skuldersmärta avseende undersök-
ning och rehabilitering samt en för-
djupning i några specifika patologier. 

Ann refererar sitt i kliniska resonemang 
hela tiden till vetenskapliga artiklar. 
Hon demonstrerade hur vi kan mäta 
rörligheten via en gratisapp (rotating 
spehre clinometer). Vi fick även prova 
att mäta kraften via en handdynamo-
meter (vilken inte är gratis!). En del 
träning krävs dock för att mäta på ett 
standardiserat sätt. 

Rehabilitering av cuffrupturer var en av 
de ämnen som vi fick lära oss mer om. 
Ann konstaterade, som vi redan vet, att 
operation inte ger bättre resultat än 
rörelseträning. Men, undrar hon, varför 
träna den defekta cuffen? Ann föredrar 
att fokusera på att optimera funktionen 
och omskola atletiska och dagliga akti-
viteter. Behandlingsmålet bör vara att 
optimera funktionen, speciellt med 
armen över axelhöjd med så lite belast-
ning på rotatorcuffen som möjligt. 

Nästa steg i Anns utbildningskoncept 
– del 3 - är en ytterligare fördjupning i 
kliniskt resonemang och praktiska öv-
ningar. Något att se fram emot! Hon 
har även en ny del 4 i samarbete med 
Fredrik Johansson: ”Shoulder in the 
overhead athlete”.

/ Christina Mattsson OMT sektionen
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Jill började sin presentation med en 
föreläsning om tendinopati, smärta 
och dysfunktion ”the Australian way”

Sensmärta förekommer i alla åldrar. 
Det är viktigt att förstå senans patologi 
och smärta och vilket samband dessa 
har till funktionen för att på bästa sätt 
hjälpa våra patienter som drabbas av 
detta.

Patologi vid tendinopati 

Hos den patologiska senan ses en oor-
ganiserad och förändrad struktur på 
de kollagena fibrerna och rikligt med 
grundsubstans jämfört hos den nor-
mala senan. Det finns även en ökad 
vaskularisering och innervering.

Patologi i senan utvecklas av föränd-
ringar i senans kollagenstruktur. Celler 
reagerar på belastning. Det kan finnas 
bristningar i den kollagena strukturen 
men inte som primär orsak till patolo-
gi. Inte heller är inflammation en pri-
mär orsak men kan vara en följd av 
andra processer.

Jill liknar den degenererade senan med 
en munk (doughnut). Behandla mun-
ken och inte hålet (den degenerade 
senan.)

En sena med många kärl är degenera-
tiv och kommer inte att återgå till det 
normala!

Bristningen som ses på bilddiagnostik 
ska vi strunta i. En tjock sena är en 
bra sena. (Den har tillräckligt med 
”doughnut” kring sig.) Senan i sig är 
inte hindret för att kunna bli smärtfri.

Jill poängterar att sensmärta är lokal, 
försämras av belastning och blir bättre 
av avlastning. Den karaktäriseras av 
morgonstelhet och smärta samt gör 
mer ont dagen efter belastning.

Smärta är en signal att senan inte kla-
rar av den belastningen den utsätts 
för!

Orsaken är alltid förändring i belast-
ning. Det kan också vara tecken på en 
autoimmun sjukdom.

Det patienten behöver veta om senan 
är att inte bry sig om ”bristningen” i 
sig som har verifierats av bilddiagnos-
tik. En tjock sena är en bra sena. Se-
nan i sig är inte hindret för att bli 
smärtfri.

Belastningen på senan kan öka och ge 
en adaptiv respons som inducerar me-
kanisk och strukturell förändring men 
som inte nödvändigtvis patologisk. 
Men ökar belastningen för mycket kan 
det dock bli en patologisk respons som 
sedan ger en reaktiv patologi.

Ofta är det kompressionskrafter som 
ger överbelastning. Achillesinfästning-
en, gluteus medius/minimus, supras-
pinatus, adductor magnus, hamstrings 
(proximalt), tibialis posterior (vid 
malleolen, peroneerna (vid malleolen) 
och quadriceps (femurkondylen vid 
djupt knäböj) är sådanda ställen där 
detta sker.

Hur förändrar vi smärtan? 
Inte genom att förändra strukturen i 

senan eller vila som bara ger kortvarig 
förbättring, utan genom att förbättra 
funktionen och förändra rörelsemönst-
ret.

En idrottare med dålig funktion kom-
mer alltid att ha ont. En idrottare med 
bra funktion är skyddad från smärta. 
Därför leder förbättrad funktion näs-
tan alltid till minskad smärta!

Det är inte annorlunda än hur vi tän-
ker när det gäller ben och muskel!

Jills liknelse: Om du hoppar som en 
anka spelar det ingen roll vilken inter-
vention du gör med struktur eller 
smärta – du hoppar fortfarande som 
en anka. Och om du hoppar som en 
anka är din sena och kinetiska kedja 
svag då kommer du alltid att ha sen- 
smärta om du inte förändrar rörelse-
mönstret!

Jill beskrev ett rehab-program i fyra 
steg med individuell progression. Det 
två första delarna inleddes med öv-
ningar med låg belastning på senan. 
Först minska smärtan och sedan bli 
stark. Programmet inleds med isome-
triska övningar i syfte att minska 
smärta och undvika kompression. 
Dessa bör utföras regelbundet och  
kan vara tunga.

Den isometriska träningen går till så 
här: 45 sekunder, 5 repetitioner, 1 – 2 
ggr/d, 2 min vila emellan. Bra med 
vikter, gå också bra att använda egen 
kroppsvikt, full belastning, undvik 
posturalt svaj eller svikt.  

Kongress och Årsmöte 
8-10 mars 2018 på Marriott Courtyard Stockholm

För åttonde året i rad så genomförde 
sektionerna FYIM och OMT en ge-
mensam kongress och sektionerna 
hade i samband med detta även års-
möten.

Kongressen var välbesökt med cirka 
250 deltagare. Flera utställare var på 
plats och sektionerna tackar utställar-
na varmt för deras medverkan. Vi 
hade även i år en posterutställning 
med 8 posters. Bästa posterpresenta-
tion och abstrakt var: Ann-Christin 
Brattsell med magisterstudien Excent-
risk träning av quadriceps i kombina-
tion med träning av höft- och bål-
muskulatur vid patellar tendinopati  
– en pilotstudie 

Postern har utsetts av utskottet för 
FoU inom sektionerna med motive-
ringen:

En intressant pilotstudie som belyser 
betydelsen av nytänkande kring rehabi-
litering vid patellar tendinopati.

 
 
 

Intervju med Jill Cook

During the FYIM/OMT congress, 
Theory and Practice, in Stockholm we 
sat down for a little chat with Jill 
Cook. 

Jill Cook is a professor at the La Trobe 
Sports and Exercise Medicine Resear-
ch Centre at La Trobe University in 
Melbourne, Australia. Her contribu-
tion to tendon research and sports 
medicine is outstanding, only during 
the last five years she has coproduced 
120 research studies. Jill also supple-
ments her research by working as a cli-
nician at a specialist tendon practice.

What are your previous connection 
with Sweden? 
- From the beginning of 2000 I’ve had 
a collaboration with professor Håkan 
Alfredsson, Umeå. Most of you will 
know him as one of the pioneers of 
the eccentric training method.  He´s 
been several times to Australia, and 
we´ve done research and teaching to-
gether on the topic of tendons. We 
have also published several papers on 
the tendon subject together. 

What triggered your interest in ten-
dons? 
-  I’ve been involved as a physio for 
basketball at national league level, and 
many players had patella tendon pro-
blems due to jumping activity. As a 
clinician, I did not find any substantial 
research on this particular problem, 
and that prompted my interest. In 
2000 I finished my PhD thesis based 
on a prevalence study. Since then I’ve 
continued to investigate tendon patho-
logy, treatment options and risk factors 
for tendon injuries.

What is the benefit of isometric - ver-
sus eccentric training of the tendon? 
- Loading! By applying isometric exer-
cises it’s easier to work around pain. 
We have demonstrated that it works 
because it changes the pain experien-
ce. Isometrics as part of pre-warm up 
is very beneficial, but it is no mean in 
itself. It is important to have a pro-
gressive loading of the tendon, and in 
this progression the eccentric exercises 
have their share.

Are you introducing a paradigm shift 
in tendon treatment? 
- No, I don’t think I’m pushing 
towards a shift, but an addition to 
what is already commonly accepted. 
My analysis is a recipe based on clini-
cal reasoning. It will, hopefully, give a 
ramp into even better treatment care 
of tendinopathy. A conference presen-
tation like this one gives only a broad 
perspective. It can brush the interest 
of a wider thinking. Optimistically, 
my sharing here in Stockholm will 
give some new sprouting!

What’s next? 
- Well, we still don’t know the actual 
source of tendon pain, and we don’t 
really have a good picture on how the 
relevance is between function and 
pain. My teaching on tendon care; the 
Australian way, is based on a clinical 
program. Even hard, it should be sup-
ported by more research. For the cu-
rious, there are lots of research to be 
done.

Thank you, Jill, for sharing with us 
tendon knowledge, but also for inspi-
ring to look beyond and to take clini-
cal reasoning to research and back 
again to the clinic.

Kongress och Årsmöte 
8-10 mars 2018 på Marriott Courtyard Stockholm

Jill Cook

”The Australian way”

Younger
(15-25 years)

•  Rapid onset generally related to load

•  Fusiform swelling of tendon 3-4 cm

•  Easily aggravated by exercise Slow to 
settle

•  Common in athletes

Older
(30-60 years)

•  Long history of symptoms

•  Variable swelling and Lumps/bumps

•  Often exhibits Unloading strategies or 
atrophy

•  Probably do not present clinically

Most common

• Flare up of ”normal part of the tendon”

• Example: Commonly seen l eading into  
an ironman…!

Jill Cook tendinopati

Jill Cook

omt sektionen | fyim sektionen fyim sektionen | omt sektionen
KONGRESS
& ÅRSMÖTE

THEORY &
PRACTICE

KONGRESS
& ÅRSMÖTE

THEORY &
PRACTICE



MANUALEN 2 | 2018 MANUALEN 2 | 20188 9

Anpassa isometrisk belastning efter 
individ. Ett exempel: tåhävning i 
smithmaskin eller vid EDS (Ehlers- 
Danlos syndrom) låg belastning som 
sittande tåhävning.

Därefter mer styrkebetonat: koncent-
riska och excentriska övningar med 

långsamt utförande, 4 x 6-8, 3 ggr/v. 
Tänk dysfunktioner i rörelsekedjan. 
Lägg till uthållighet.

De följande två delarna i rehab-pro-
grammet utförs med ökad belastning 
på senan (fjädring). Det handlar om 
att låta senan bli fjädrande igen, 2-3 

ggr/v. Stegra när smärta är stabil (be-
höver inte vara helt borta). Inför dessa 
faser ska god styrka byggts upp

Under den sista fasen läggs övningar 
till som syftar till att lagra och frigöra 
energi (som att landa och skjuta 
ifrån). Varannan eller tredje dag. Vik-
tigt underhålla styrkan.

Jill har inget emot excentrisk träning. 
Excentrisk träning passar i alla delar 
av programmet, men inte enbart. Det 
är viktigt med individualiserade pro-
gram. Standardprogram är ofullständi-
ga i klinisk praktik.

Sammanfattning
• Senans struktur vid bilddiagnostik är 

mindre viktig än patientens funktion 

• Vi vet lite om sensmärta

• Vi vet mycket om senans funktion

• Struktur, funktion och smärta – 
komplex interaktion som måste 
beaktas i kliniken

Jill Cook presenterade sedan en del 
differentialdiagnostik till tendinopa-
tier i nedre extremiteterna.

Vad är differentialdiagnostik?

Är senan orsaken till smärtan? En di-
agnos är inte alltid samma sak som 
orsaken till smärtan. Av rupturerade 
senor orsakade av dålig struktur har 
66 % aldrig haft smärta.

Ett sätt att diffa höftledssmärta från 
smärta från gluteus medius är att fråga 

om patienten har problem att sätta på 
sig strumpor och skor på morgonen. 

Det gäller att också kunna differentie-
ra mellan perineural inherniation och 
hamstrings.   

Många senor passar i boxar: tendino-
pati ses hos kraftidrottare, men kan 
också påverkas av långvarig belastning 
som man kan få vid hög ålder.

Homogena riskfaktorer

Patellar: ofta unga män, idrotter med 
hopp, ibland hos elittränande kvinnor

Gluteerna: post-menopausala kvinnor, 
kompression hos kvinnor, inte hos män

Svårt att lägga achillessenan i en box 
eftersom den har hög belastning ge-
nom hela livet.

Många potentiella orsaker till smärta 
– ljumske, senor, ben.

Jill återkommer till kardinaltecken 
för sensmärta:

Måste var relaterat till överbelastning  

Lokaliserat

Belastning orsak till ökad smärta

Smärta förvärras av energilagring och 
frigöring (som vid hopp)

Värre dagen efter

Sensignaler kan vara sittsmärta vid 
hamstrings, morgonstelhet i hälsenan.

Kan vi diagnostisera hur allvarligt till-
ståndet är? Ja, genom anamnes, oför-
måga att återhämta sig från belastning 
inom ett dygn och klinisk diagnostik. 
Inte genom bilddiagnostik.

Liten korrelation mellan kliniska sym-
tom och fynd vid bilddiagnostik. För-
ändringarna är belastningsrelaterade. 
Ålder gör inte att senorna degenerar. 
Det är livslång belastning som gör det.

Evidens kring ultraljud och MR för att 
upptäcka gluteal tendinopati: Ultraljud 
bra för att upptäcka totalrupturer, 
men både UL och MR är mycket dåli-

ga på att upptäcka tendinoser eller 
partiella rupturer.

Några tips: för att avlasta achillesse-
nan: lätt plantarflexion (3-4 cm), inte 
dorsalflexion, i 6-8 v. När det gäller 
hamstrings, undvik att sitta. 

Vid isometrisk belastning minskar 
smärtan vid tendinopati men ökar vid 
PFPS (patellofemoralt smärtsyndrom). 
Smärta vid PFPS men inte vid tendin-
pati. 

Vid undersökning av en patient med 
tendinopati  ses en minskad svikt i 
knäna vid vanliga hopp och ofta för-
hållandevis svaga framsida lår och va-
der.

Jill sammanfattar med att det verkar 
var enkelt att diagnostisera tendinopati 
men i själva verkat är det inte så. Ten-
dinopati är en klinisk diagnos som 
felaktigt blir diagnostiserad via bilddi-
agnostik.  

Isometrics
Reduce pain

Static

Out of compresiion

Complete

Regularly

Heavy

Strength
Get stronger

Concentric/eccentric, Slow

4x6-8 3 times per weeks

Energy storage
Teach tendon
To be springy again

2-3 times per week,must keep up strength

Energy storage and release
As required..

Jill Cook tendinopati

Stages 1-4 individualised progressive loading:

Not high tendon load These are high tendon load (spring)
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According to Jill Cook, it is problema-
tic to define tendon injuries in child-
ren and adolescents. First of all, are we 
talking about tendon or apophysis?  
The classical diagnostic criteria for 
apohyseal injuries are very slim. For 
instance, Sever’s disease only diagnos-
tic criteria is squeezing the calcaneus. 
And, to make it even more difficult 
there is no support from objective 
imaging or pain criteria. Secondly, are 
we talking about pain or pathology?  
There is really no strong correlation 
between degree of experienced pain 
and degree of pathology. The third 
problem area is the difference bet-
ween biological and chronological age.

Tendons are not the same at any age 
and at any level due to variations in 
force and anatomy at the insertion and 
the mid tendon. Loading on the ten-
dons varies with different ages, e.g. 
patellar tendinopathy seldom occurs 
after age 40, while Achilles tendino-
pathy is rare in adolescents. It is im-
portant to take into considerations 
boys and girls age difference in puber-
ty entrance: girls about 11-13 years of 
age as for boys 13-15 years of age. 
Loading is often a lesser problem for 
girls during puberty since high loading 
is lesser of a problem at this stage as 
compare to boys who often increases 
sport loading massively at the age of 
15. There are two key areas to obser-
ve: tall athletes are often late to enter 
puberty and can be in highest load 
sport phase when at critical age, and 
athlete where menarche is delayed 
which is not uncommon in low body 
weight sports such as dance and gym-
nastics.

Tendon pathology do exist in adole-
scents, no doubt about it. Gisslen at el 
reports from a study on Swedish elite 
adolescent’s volleyball players 22 out 
of 57 players had patella tendon pat-

hology at start of elite program, 26 
players had problems after three years. 
Cook et al also reported that among 
46 young basketball players 23 % did 
have patellar tendon pathology, in 
matching to adult population where 
29 % have patella tendon problem. 

Women do have less tendon issues 
than men, it could be because of 
oestrogen and lower loading. Bahr et 
al studies student-athletes (26 boys 
and 18 girls, 16-18 years) during one 
week of volleyball activity and recor-
ded that men jumped 11 000 times 
while women jumped 3000 times. 

 

Adolescence is a very critical time for 
tendon: tendon size increase throug-
hout puberty, more so in boys than 
girls. Loading affects tendon matura-
tion, and it is likely that high loading 
disrupts normal tendon attachment 
maturation

Professor Cook, defines the structure 
of apophysitis as an area of hyaline 
cartilage that hypertrophies and then 
ossifies with maturation. This can 
have an impact on muscular force on 
the connected muscle and this force 
tractions the fibrocartilage away from 
the bone. The source of pain is unk-
nown, and presence of inflammation is 
not confirmed. Why is this unknown? 
It is hard to get a tissue sample from 
children or adolescents, even harder to 

do research on comparative animal 
models, and the capacity of imaging is 
limited. Due to the fact that the con-
dition is self-limited further research is 
restricted.  

Apophyseal injuries can occur eve-
rywhere where a tendon attaches to 
bony structure. Highest prevalence is 
tibia tuberosity and calcaneus, lowest 
prevalence are feet, elbows and pelvis. 
The condition is rare in the shoulder 
region and hands.

The loads that causes tendon/apophy-
seal injury are: tensile-, compressive-, 
friction/shear force, and the combina-
tion of all the above. Gender and age 
are the strongest determines for this 
problem together with loading: change 
in load or excessive load either as too 
high load activity, too little capacity in 
the system to cope with this loading 
or excessive loading on one structure. 
Quite familiar to all overuse injuries in 
young people? 

The long-term outcomes for some 
apophyseal problems indicates that 
the condition lower levels of ability on 
daily living and sports scores. Eviden-
ce regarding intervention programs is 
poor, but the key clinical factor is to 
make changes in loading: to decrease 
load to symptom-free level without 
restricting too much activity. Not an 
easy task when limiting the hullaba-
loos of childhood. 

Research is limited and of poor quali-
ty, so our management strategies are 
therefore based on adult intervention 
together with intuition, clinical reaso-
ning and own preference.

När vi ska prata om prestation under 
menscykeln är det ytterst viktigt att 
flickor eller unga kvinnor får sin första 
mens och att den sedan är regelbun-
den. Utebliven menstruation kallas 
Amenorré. Vid amenorré stängs det 
hormonreglerande feedbacksystemet 
av och nivåer av östrogen och proges-
teron minskar påtagligt. Amenorré 
delas in i primär och sekundär ame-
norré. Sekundär amenorré har en hö-
gre prevalens bland idrottande kvinnor.

Hormonet östrogen dominerar i folli-
kelfas och progesteron dominerar i 
lutealfasen. När kvinnor tillfrågas var i 

menscykeln de skattar sin bästa fysis-
ka prestationsförmåga svarar många i 
mitten och i slutet av follikefasen och 
att den är lägre i lutealfas och första 
dagarna av menstruation. Under lute-
alfasen drabbas många fertila kvinnor 
av premenstruella symtom (PMS) av 
varierande grad, även detta kan ha en 
inverkan på fysisk prestation. Under 
den premenstruella fasen kan kvinnan 
få nedsatt humör, koncentrationsför-
måga och uppmärksamhet och ökad 
postural svaj. I studier har man sett att 
nedsatt sinnesstämning och upplevd 
livsstress föreslås vara en prediktor för 
risken att drabbas av traumatisk 

idrottsskada. Man ser fler traumatiska 
idrottsskador premenstruellt och un-
der tidig follikelfas samt fler främre 
korsbandsskador under ägglossningen. 

Resultatet av Lindas studie var att 
PMS påverkar balans. Muskelstyrka 
och hoppfunktion påverkas varken av 
kroppsegna hormoner eller syntetiska 
hormoner i p-piller. Hypotetiskt kan 
variationen i uttrycket av könshormon-
receptorer i skelettmuskulatur påverka 
muskulär träning och risken för 
idrottsskador hos kvinnor under olika 
faser av menstruationscykeln.

/Karolina Thor OMT sektionen

Philip von Rosen försvarade sin av-
handling ”Injuries, risk factors, conse-
quences and injury perception in ado-
lescent elite athletes” hösten 2017 och 
presenterade sin forskning på Kongres-
sen 2018. 

I och med den tidiga specialiseringen 
inom idrott med sport-specifika 
idrottsskolor på både högstadie- och 
gymnasienivå så bedöms skaderisken 
vara hög. Dock finns det få studier 
som undersöker just detta inom sko-
lorna. Philips forskning undersökte 
skador, riskfaktorer, konsekvenser och 
uppfattningen av skador hos elitsatsan-
de ungdomar på Riksidrottsgymnasier 
i landet. 

Forskningen fann oroväckande många 
skador hos ungdomarna. Nästan alla, 
92%, var skadade vid minst ett tillfälle 
under ett år. I genomsnitt var en tred-
jedel skadad varje vecka över året. Det 
var inte bara nya skador, utan många 

av skadorna hade idrottarna haft tidi-
gare och fick återfall under året. Av 
idrottarna rapporterade 75% att dom 
vid minst ett tillfälle var allvarligt ska-
dade.

Riskfaktorer så som ökad träningsin-
tensitet, träningsmängd och minskad 
sömnvolym under samma vecka gjor-
de att idrottaren löpte dubbelt så stor 
risk för skada. Idrottare som samtidigt 
hade en självkänsla byggd på sina 
idrottsliga prestationer löpte ännu 
större risk. 

Identitetskris rapporterades vara en av 
konsekvenserna av skada för vissa av 
idrottarna. Testpersonerna såg sig själ-
va som ”Idrottaren” men när dom väl 
var skadad började dom tveka på vem 
dom var eftersom dom inte kunde 
utföra sin sport. Ensamhet, känsla av 
att vara utesluten och avsaknad av 
gemenskap i träningsgruppen rappor-
terades också som konsekvenser av 

skador. Idrottaren kunde/fick inte delta 
i träning med övriga i sin tränings-
grupp vilket ledde till dessa känslor. 

Philip med kollegor har tagit fram re-
kommendationer utifrån avhandlingen 
där de medicinska teamen på Rik-
sidrottsgymnasierna ska bli en integre-
rad del av verksamheten. En annan 
rekommendation är att det ska bli obli-
gatoriskt att registrera skador hos ung-
domar som går på ett Riksidrottsgym-
nasium. 

Uppenbarligen krävs det fler verktyg 
för att hantera riskfaktorerna och kon-
sekvenserna när idrottarna väl blir ska-
dade. Förhoppningsvis kan denna av-
handling hjälpa skolor och idrottsklub-
bar att kommunicera bättre och ge 
idrottaren bättre förutsättningar att 
lyckas. 

/Erik Nexborn OMT sektionen

Föreläsning Jill Cook

Tendon injuries in adolescence
Linda Ekenros var inbjuden till kongressen som nydispu- 
terad. Hon förläste om ”Prestationsvariation under  
menstruationscykel och vid p-piller”

Referat

Skador och konsekvenser av skador hos elitidrottande 
ungdomar – Philip von Rosen

”Adolescence is a 
very critical time for 
tendon: tendon size 
increase throughout 
puberty, more so in 
boys than girls”

omt sektionen | fyim sektionen fyim sektionen | omt sektionen
KONGRESS
& ÅRSMÖTE

THEORY &
PRACTICE

KONGRESS
& ÅRSMÖTE

THEORY &
PRACTICE



MANUALEN 2 | 2018 MANUALEN 2 | 201812 13

Birgitta redogjorde 
för sin avhandling 
som har utvecklat 
och undersökt ett 
klassifikationssys-
tem TREST med 
syfte att användas 
för att klassificera 
patienter med länd-
ryggsmärta som 
söker primärvården. 
Fysioterapeuters 
kliniska resonemang 
är grundläggande 
och TREST kan 
vara en del i att 
resonera kring hur 
fysioterapeuter väljer 
behandling för per-
soner med länd-
ryggssmärta.

Birgittas avhandling 
innehåller 4 studier 
om TRESTs utveck- 
ling, tillförlitlighet 
och tillämpning. Den sista studien är 
en kvalitativ intervjustudie som under-
söker hur fysioterapeuter resonerar 
kring val av behandling och på vad de 
baserar sina val. I TREST klassificeras 
patienten till 4 olika behandlingar be-
roende på vad den kliniska undersök-
ningen visar; 1) Smärtmodulering/
behandling som t.ex. aku, tens 2)  
Stabiliseringsträning 3) Mobilisering 
(manuellt eller via mobiliserande öv-
ningar) 4)  träning för ökad belasting 
och tolerans. Patienten rör sig sedan 
mellan de olika klassificieringsgrupper-
na beroende på status. TREST uppvi-
sar en god reliabilitet för de flesta del-
momenten. Tillämpningen av hur fysi-
oterapeuter använder sig av olika un-

dersökningsmoment för att klassificera 
patienterna till de 4 grupperna var god 
för: neurologiska symptom, uni/bilate-
rala besvär, specifika segmentella fynd 
samt för nivå av irritabilitet av vävna-
den samt skattad funktionsnedsättning 
(Oswestry).

När det gäller de kvalitativa fynden 
från intervjustudien så verkar flera 
olika aspekter påverka hur fysiotera-
peuter bestämmer sig för vilken be-
handling man ska ge. Hur arbetsplat-
sen är organiserad eller vilken ansats 
man har på en speciell arbetsplats på-
verkar val av behandling. Patientens 
egen förmåga både fysisk och psy-
ko-social påverkar hur man väljer men 
även fysioterapeutens egen övertygelse 

om en viss behandling eller träning är 
viktig. Vidare så påverkar även fysiote-
rapeutens kunnighet eller säkerhet i en 
viss behandling; man kan vilja använ-
da en behandling men känner sig inte 
tillräcklig säker på den. Självklart så 
påverkar också de fynd man hittar i 
den kliniska undersökningen och det 
som berättas i anamnesen. Intervjun 
studien är ännu inte publicerad.

Genom vidare utveckling av TREST 
så hoppas Birgitta komma fram till en 
modell som fysioterapeuter kan ta 
stöd och hjälp av vid behandling för 
patienter med ländryggsmärta som 
söker primärvården. 

Jill är läkare och specialist i vuxenpsy-
kiatri och har arbetat med Riktlinjer 
för sjukdomsförebyggande metoder 
sedan 2012. Hennes inriktning är pre-
vention av somatisk ohälsa hos perso-
ner med psykisk ohälsa och hon är 
medförfattare i FYSS 2017.

Jill inledde sitt föredrag men att kon-
statera att psykisk ohälsa är en stor 
och heterogen patientgrupp som finns 
överallt i sjukvården och att det är ett 
stort spann i hur funktionsnedsättande 
den är för patienten. Hon konstaterar 
att det de senaste 10 åren skett en 
kraftig ökning i startade sjukfall med 
diagnosen ”Anpassningstörning/reak-
tion på svår stress” men att sjukfallen 
för diagnoserna ” Depressiv episod” 
och ” Andra ångestsymtom” inte haft 
samma dramatiska ökning. Psykisk 
ohälsa står för 40 % av den totala 
sjukförsäkringskostnaden i Sverige.

Vilken evidens finns då för fysisk akti-
vitet (FA) vid psykisk ohälsa?

För diagnoserna unipolär affektiv sjuk-
dom (depression) och ångest finns viss 
evidens för att fysisk aktivitet kan lind-
ra symtomen.

 I Socialstyrelsens nationella riktlinjer  
”Vård vid depression och ångestsym-
tom 2017” dras slutsatsen att ”Hälso- 
och sjukvården kan erbjuda fysisk 
aktivitet till vuxna med lindrig till 
medelsvår egentlig depression” och att 
åtgärden kommer i prioritetsordning 6 
(av 10) men att det vetenskapliga un-
derlaget är begränsat. Vid denna diag-
nos rekommenderar FYSS aerob eller 
muskelstärkande FA för att minska 
depressiva symtom och förbättra livs-

kvalitet. FYSS drar också slutsatsen  
att FA och kognitiv beteende terapi 
(KBT) reducerar symtom i samma 
grad vid depression.

Vi behandling av ångest finns generellt 
få bra studier men FYSS konstaterar 
att FA fungerar förhållandevis bäst vid 
Generaliserat Ångestsyndrom(GAD) 
och panikångest. Högintensiv fysisk 
aktivitet 15-30 minuter skyddade nära 
100 % mot framkallad panikattack 
och aerob träning under 10 veckor gav 
mera symtomlindring vid panikångest 
jämfört med placebo.

Vid depression och ångest är samsjuk-
lighet med somatiska sjukdomar van-
ligt och smärta är ett frekvent sym-
tom, därför rekommenderar Socialsty-
rens nationella riktlinjer att somatisk 
undersökning av patienter som söker 
för psykisk ohälsa i prioritetsordning 1 
(av 10).  40-60% av smärtpatienter 
utvecklar depression och det är svårt 
att avgöra orsakssamband, det vill säga 
vad kommer först, smärtan eller de-
pressionen.

De verkningsmekanismer som anförs 
för att FA lindrar symtom vid psykisk 
ohälsa är stegring av monoaminer, 
bland andra serotonin, sänkning av 
kortisol, förbättrad kroppslig funktion 
och livskvalité.

Jill förespråkar ett salutogent behand-
lingsfokus och ger exempel på detta 
bland annat genom att fråga sina pa-
tienter ” Vad håller dig frisk?” istället 
för ” Vad gör dig sjuk? ”. För vissa 
med psykisk ohälsa kanske det kan 
vara svårt att öka sin FA utifrån ett 
aerobt eller muskelstärkande perspek-

tiv. Då kan ett första steg på vägen 
vara att minska på sitt stillasittande 
eller öka tiden för vanliga vardagsakti-
viteter. Hon uttrycker också vikten av 
att vi som terapeuter ser hela männ-
iskan och försöker hitta vägar för upp-
levelse av hälsa trots diagnos.

Att Jill lever som hon lär fick vi 240 
kongressdeltagare tydliga bevis på, hon 
är utbildad dansinstruktör och under 
sitt timmeslånga anförande hann hon 
vid två tillfällen aktivera alla kongress-
deltagare i koreograferad dans, mycket 
uppskattat och lockade till många 
skratt!  
 
/Vid pennan Bosse Gabrielsson

Referat

Clinical Decision-making in physiotherapy 
for low-back pain in primary health care
Birgitta Widerström, leg.sjukgymnast och Med dr.

Referat från Kongressen Theory & Practice

Fysisk aktivitet(FA) och psykisk hälsa- 
självklara följeslagare. Samband mellan  
FA och psykisk hälsa
Dr Jill Taube
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Efter en lång 
vinter så har vi 
nu vår och det 
är redan en flera 
månader sedan 
vår årliga kon-
gress och årsmö-
te – Theory & 

Practice gick av stapeln på Marriott 
Courtyard. Vi hade som vanligt en 
välbesökt kongress med många intres-
santa talare.  För 8:e året i rad så ge-
nomförde vi kongressen tillsammans 
med sektionen för OMT. Vi otroligt 
glada för vårt samarbete och hoppas 
att det fortsätter vad gäller både kurser 
och kongresser och utbildningsdagar. 

Vi genomförde även ett välbesökt års-

möte där Petra Navier avtackades efter 
3 år i styrelsen. Hon har bidragit stort 
och mycket till arbetet med ett fantas-
tiskt engagemang, goda idéer och för-
slag och en bra känsla för struktur och 
ordning. Vi kommer att sakna dig så!   
Vi säger också tack till vår suppleant 
Mats Lännerhag som lämnar oss efter 
flera års arbete både som ordinarie 
styrelseledamot och de sista två åren 
som suppleant. Stort tack även till dig 
Mats som varit en självklar del av vårt 
styrelsearbete. Vi har varit ett otroligt 
sammansvetsat team under de tre år 
jag har haft förmånen att vara ordfö-
rande med en gott samarbete och ett 
stort engagemang. 

Vi fortsätter nu vårt arbete och hälsar 
våra nya styrelsemedlemmar välkom-
na; Linda Ekenros som ersätter Petra 
som ordinarie och Ewa Heidvall som 
kommer in som suppleant. Lars Lund-
gren som tidigare varit suppleant men 
dock mycket engagerad i vår certifie-
ring – CSPT – valdes in som ordinarie 
i styrelsen. De presenterar sig kort i 
detta nummer av manualen. För övrigt 
så omvaldes resten av styrelsen och 
består så av undertecknad som ordfö-
rande tillsammans med Chrstina Mik-
kelsen, Bosse Gabrielsson, Anna Wä-

nerhag, Sofia Ryman Augustsson och 
Ida Engström. 

Manualen denna gång innehåller refe-
rat från SportsKongres 2018 som gick 
av stapeln i Köpenhamn 1-3 februari. 
Nästa års SportsKongres2019 är redan 
under planering och vill ni satsa på en 
kongress i Idrottsmedicin utanför Sve-
rige så rekommenderar vi denna.

http://www.sportskongres.dk/

Det är en stor kongress med många 
bra talare och väldigt trevligt anord-
nad. Vi kanske ses där nästa år!

För övrig så pågår arbete med att sä-
kerställa så att ansökningsprocessen till 
att bli Specialist blir säker och rättvis. 
Styrelsen jobbar vidare med det och 
flera andra uppdrag och återkommer 
med mer information om vårt arbete 
till hösten. Då Manualen kommer ut 
är det säkert snart sommar och då är 
det dags att även ta lite ledigt och 
samla krafter inför höstens fortsatta 
arbete!

Hälsningar från  
Eva Rasmussen Barr 
Ordförande FYIM

Linda 
Ekenros är 
specialist 
inom Fy-
sisk Aktivi-
tet och 

Idrottsmedicin sedan 2011. 
Hon arbetar som universi-
tetsadjunkt på fysiotera-
peutprogrammet, vid KI 
samt kliniskt vid Idrottskli-
niken Rehab i Arenastaden, 
Solna. Linda säger; ” Jag vill 

inom sektionen FYIM verka 
för att fysisk aktivitet och 
idrott ses som en naturlig 
och livsviktig del av varje 
individs vardag, i synnerhet 
att våra barn och ungdomar 
på lika villkor ges möjlighet 
till daglig aktivitet och rö-
relse. Vidare vill jag verka 
för att öka kunskapen i 
samhället om medicinska 
effekter av regelbunden mo-
tion och fysisk aktivitet!”

Ewa Heid-
vall är 
MSci, och 
Specialist i 
Idrottsme-
dicin. Ewa 

är verksamhetschef och 
delägare Sport & Rehabkli-
niken i Stockholm. Förut-
om kliniskt patientarbete 
föreläser hon löpande på 
Fysioterapiutbildningen och 
fristående kurser på Karo-

linska Institutet och Uppsa-
la Universitet samt driver 
kursverksamhet främst i 
områdena axelleden och 
barnortopedi. Ewa säger att 
”jag hoppas att som supple-
ant i styrelsen FYIM kunna 
ta vissa externa föreläs-
ningsuppdrag och bistå vid 
kurs- och konferensarbetet 
inom sektionen”

Ordföranden har ordet 
Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Nya styrelsemedlemmar

Avtackning Petra Navier.

Den 14-15 april påbörjades certifie-
ringen till CSPT för 20 Fysioterapeu-
ter.  Certifiering A kallas första steget 
där deltagarna får diskutera alla de 
moment som en fysioterapeut förvän-
tas klara som rehabansvarig inom 
idrotten. Tillsammans med lärarna 
Lars Lundgren och Erica Grealish 
jobbar man igenom allt ifrån resepla-
nering till mästerskap till evidensen 
bakom uppvärmning och rörelseträ-
ning.  Efter godkända praktiska mo-

ment inom akut omhändertagande 
samt att vid patientfall kunna besvara 
frågan om idrottaren kan deltaga i 
mästerskap inom 5 dagar efter skada 
avslutas helgen med en hemuppgift.

Inför Certifiering B skall deltagaren via 
hemuppgiften visa hur ett preventivt 
upplägg i en förening eller förbund 
skulle se ut gällande en eller flera tänk-
ta skador. Slutredovisning av denna 
uppgift inleder så kurshelgen Certifie-

ring B som arrangeras 29-30 septem-
ber i Göteborg. Vid detta tillfälle han-
teras rehabilitering, apparatbehand-
ling, tejpning samt tester inför åter-
gång till idrott. Slutligen genomför 
deltagarna ett kunskapsprov innan 
Certifiering A och B anses avklarade 
och godkänt.

Håll utkik på vår hemsida för fler Cer-
tifiering A och B.

/Lars Lundgren 

Den 6 maj deltog sektionen vid Riks-
tävlingarna för alla fysioterapeutpro-
gram som gick av stapeln i Uppsala. 
Rikstävlingarna är ett årligt event där 
10 personer från varje av de åtta läro-
sätena samlas och tävlar, umgås och 
nätverkar.  Representanterna diskute-
rar också allt som har med fysioterapi-

programmen att göra. För sektionen är 
det en fin möjlighet att träffa studenter 
och ett bra tillfälle att  informera om 
sektionens arbete och inspirera våra 
kommande kollegor.

Styrelsen var inbjuden för en inspira-
tionsföreläsning och representerades 
av styrelsemedlem Ewa Heidvall. Stu-

denterna fick lyssna på en  presenta-
tion av Sektionen för FYIM och Ewa 
höll också ett mycket uppskattat före-
drag om  skulderskador med fokus på 
idrottsmedicin.  ”Det var ett härligt, 
intresserat gäng som både lyssnade 
aktivt och mumsade våfflor”, sam-
manfattar Ewa. 

CSPT certifiering A i Göteborg

FYIM vid Rikstävlingarna för alla  
fysioterapeutprogrammen 

fyim sektionen fyim sektionen
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Nätverksmöte mellan de nordiska 
ländernas idrottsmedicinska fören-
ingar i Danmark, Finland, Norge  
och Sverige

Denna grupp träffades första gången 
för 2 år sedan och det beslutades då 
att träffas och diskutera gemensamma 
frågor vid de nordiska kongresserna för 
att öka samarbetet kring ämnet idrotts-
medicin. Syftet är också att arbeta för 
att öka utbytet och nätverkande mel-
lan de nordiska länderna genom att 
delta i varandras kongresser och konfe-
renser. Den danska idrottsmedicinska 
kongressen som i år är skandinavisk 
kommer från nästa år ha namnet 
Skandinavisk Sports Kongres även om 
den ges av de danska föreningarna. 
Det innebär att många föreläsare från 
de nordiska länderna inklusive Finland 
och Island bjuds in som föreläsare. På 
vårt möte diskuterades flera ämnen för 
samarbete. Följande ämnen togs upp 
på mötet:

• Verka för att poänggivande kurser i 
Idrottsmedicin som kan ingå i en 
magister/master i idrottsmedicin är 
sökbara för de olika länderna. Vi 
beslutade att göra en översyn av 
vilka fristående universitetskurser 
som ges i de olika länderna. 

• Överenskommelse om att bjuda in 
representanter från de olika nordiska 
föreningarna till våra nationella kon-
gresser. Vi kommer att göra reklam 
för varandras kongresser i medier 
som t.ex. FB och nyhetsbrev.

• Kostnad för kongress diskuterades 
och vi enades om att det är viktigt 
att hålla nere anmälningsavgiften för 
att så många som möjlighet ska ha 
möjlighet att delta. Att många har 
möjlighet att delta är viktigt för att 
sprida rådande evidens när det gäller 
prevention och behandling av 
idrottsskada men också för att nät-
verka och samarbeta över de nordis-
ka gränserna. 

Kristiand Thorborg från Danmark är 
sedan oktober vice ordförande i den 
Internationella organisationen IFSPT. 
Han informerade om att IFSPT arbe-
tar för att det ska bli tydligare hur vi 
som finns i de nationella föreningarna 
kan ha mer ”nytta” av att vara med-
lemmar i IFSPT. Detta innebär att de 
ska förenkla informationen på hemsi-
dan, lyfta de 11 kompetenserna för 
vad det innebär att vara specialist i 
idrottsmedicin. Öka möjlighet till att 
nätverka mellan länderna och jobba 
för att öka kvalitet på kurser, kongres-

ser, studier, preventivt arbete etc. Man 
ska också arbeta för att göra IFSPT 
mer synligt på olika kongresser kring 
världen för att lyfta att det finns en 
internationell organisation som står för 
riktlinjer och kvalitet i ämnet idrotts-
medicin. 

https://ifspt.org/

IFSPT arbetar också för att sätta sin 
prägel på den idrottsmedicinska tidning 
som alla medlemsländer har möjlighet 
att prenumerera på. Ett tips är att tid-
ningen har open access så det verkar 
som att alla ändå har tillgång till den 
även om man inte prenumererar.  

International Journal of Sports  
Physical Therapy (IJSPT) 
Vill du läsa mer om vad IFSPT gör så 
gå in på deras hemsida. Vi lyfter också 
frågan om att det går att ansöka om att 
bli internationell specialist genom 
IFSPT.

https://ifspt.org/registration/apply- 
for-registration/

/Eva Rasmussen Barr ordförande i 
sektionen för Fysisk Aktivitet och 
Idrottsmedicin

Referat

SportsKongres 2018 i Köpenhamn 
1-3 februari 2018

Detta symposium berörde smärtstil-
lande och antiinflammatoriska medel 
vid idrott och träning där både skadad 
och frisk vävnad diskuterades. Först 
ut var Docent Abigail Mackey som 
lyfte fram NSAIDs påverkan på mus-
kelfibrer, satellitceller och bindväv vid 
återhämtning efter skada. Receptfria 
antiinflammatoriska läkemedel är van-
ligt bland idrottare och konsumtionsni-
vån verkar vara betydligt högre än ska-
deincidensen. NSAID används där-
med inte bara i samband med skada 
utan också för att förbättra återhämt-
ning.

I en studie publicerad från Mackey 
och hennes forskargrupp såg man att 
NSAID verkar förbättra återhämtning-
en efter muskelskada i den tidiga fa-
sen av regeneration. NSAID förbättrar 
tidig respons hos satellitcellerna vid 
skada genom Notch1-aktivering och 
stimulerar reparationen av muskelfib-
rer. Notch1 är ett receptorprotein som 
är aktivt i intracellulära signalvägar 
och är viktigt för normal utveckling av 
flera vävnader i hela kroppen och cell-
tillväxt. I studien så utsattes deltagar-
na för elektrisk stimulering–inducerad 
skada och det bör därför noteras att, 
även om dessa fynd tydligt pekar på 
en gynnsam effekt av NSAID där om-
fattande skador på fibrer är uppenbar, 
kan resultaten inte omsättas i prakti-
ken i samband med fysiologiska be-
lastning av skelettmuskulatur. 

För att analysera effekten av NSAID 
vid muskelskador som uppstått på ett 
”naturligt” sätt så krävs ytterligare un-
dersökning. Mackey resonerade också 
kring återhämtning efter muskelskada 
och att det tar lång tid. Så länge som 
sex månader efter akut muskelsträck-
ning så pågår fortfarande återbildning 
av vävnad. Något som är viktigt att 
tänka på vid återgång till idrott. 

Nästa föreläsning hölls av Dr Lund-
berg som också talade om förekom-
sten av NSAID och användning inom 
idrott och att så många som 1/3 av 
alla fotbollsspelare använder NSAID 
innan varje VM-match. Det rapporte-
rades även att många (50%) idrottan-
de studenter använder NSAID för att 
motverka smärta och 91% av dessa 
rapporterar att de erhållit förbättrad 
prestationsförmåga. 

Lundbergs föredrag riktade sig mot 
den friska muskelvävnaden och att det 
inte finns någon stark evidens för att 
analgetika generellt har någon effekt 
på träningsvärk eller muskelskada. Dä-
remot tyder senare forskning på att 
paracetamol kan ha positiv effekt på 
prestationsförmågan vid uthållighets-
arbete samt vid högintensivt arbete 
troligtvis genom ökad smärttolerans 
och termoreglerande ansträngning. 
NSAID verkar däremot störa den aku-
ta cellulära responsen vid träning och 
verkar hämmande på proteinsyntesen 
och eventuellt ha en negativ effekt på 
hypertrofi. 

I en studie av Lundberg så visade det 
sig att långvarigt intag av ibuprofen 
kan hämma muskeltillväxten hos 
unga, friska individer i samband med 
styrketräning. Inget är dock svart eller 
vitt. Dos, respons, typ av läkemedel 

har betydelse och mer forskning krävs 
för evidens i detta ämne. Idrottare bör 
dock vara försiktiga i sitt användande 
av analgetika och noga överväga 
risk-nytta kvoten. 

Sammanfattningsvis så är användandet 
av antiinflammatoriska läkemedel 
inom idrotten hög både hos friska och 
skadade. Effekten på återhämtning 
kan emellertid i dagsläget endast till-
skrivas den skadade vävnaden. 

Vid pennan, Sofia Ryman Augustsson, 
leg sjukgymnast, Med Dr 

Ämne och föreläsare: 

The use of NSAIDs in athletes and 
its effect on tissue regeneration and 
health. - Ass Prof Abigail Mackey, 
Denmark 

Effect of NSAIDs on skeleteal 
muscel adaptation to training - Dr 
Tommy Lundberg, Sweden

Referat

NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) 
vara eller icke-vara inom idrott och träning

”Så länge som sex  
månader efter akut 
muskelsträckning så 
pågår fortfarande 
återbildning av  

vävnad”

”Idrottare bör dock 
vara försiktiga i sitt 

användande av 
analgetika och noga 
överväga risk-nytta 

kvoten”
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Hamstringsskada - Fysioterapeut 
Jurdan Mendiguchia från Navarra i 
Spanien

Fysioterapeut Jurdan Mendiguchia 
från Navarra i Spanien hade både en 
teoretisk föreläsning samt en Work 
shop kring hamstringsskada.

Först fick vi en genomgång av littera-
turen från 1906 samt en sammanställ-
ning av hur de olika artiklarna beskrev 
kriterierna i respektive artikel. 

80 % av hamstringsskadorna under 
fotboll sker under snabb löpning sk 
sprint. Flera studier har gjorts där man 
med långa kraftplattor (upp till 60 
meter) har visat att man har olika 
vinklar av bålen i olika delar av sprin-
ten (en större flexion vid acceleration 
och mer upprätt vid maximal hastig-
het). Då vi behöver individualisera 

rehabiliteringen till varje patient så 
fokuserades det på övningar uppdela-
de utefter acceleration eller maximal 
hastighet.  Vi behöver anpassa rehabi-
literingsprogrammen beroende på om 
spelaren är accelerationssnabb (där 
biceps femoris är mer aktiv, förslag på 
övning: 80 % av kroppsvikt på släde 
och sprinta) eller snabbare lite senare 
vid högre hastigheter (där semitendi-
nosus är mer aktiv, förslag på övning: 
spurta i nerförsbacke).  Han har även 
utvecklat en app som vi fysioterapeu-
ter kan använda oss av i vardagen, 
eftersom att vi inte så ofta har 60 me-
ters kraftplattor, som heter ”My Sprint” 
som visar hur vi kan mäta våra patien-
ter och kan få fram egna kurvor.

Vid en fråga från publiken kring när vi 
kunde börja löpträna efter en ham-
stringsskada så var svaret 3-4 dagar 

men med lätt joggning och att det tar 
ca 20-30 dagar innan återgång till 
matchspel. Jurdan vill att vi startar 
löpträningen tidigare i rehabfasen och 
att vi förbereder spelaren på vad hen 
ska utföra på planen. 

En annan fråga från publiken var om 
det kunde vara så att en överbelastad 
muskel/sena/fäste innan skadan gör 
den lättare/mer mottaglig för skada? 
Den frågan var det ingen i auditoriet 
som vågade svara på.

I Jurdan Mendiguchias artikel i Med 
Sci Sports Exerc. från 2017 har man 
gjort en algoritm kring rehabilitering 
och övningar vilken är mycket bra att 
utgå ifrån vid hamstringsträning efter 
skada.

/Vid pennan Christina Mikkelsen

Sinead Holden som är verksam som 
forskare vid Aalborg Universitet i 
Danmark redogjorde för riskfaktorer 
på ett annorlunda och bredare sätt än 
vad som är gjort tidigare. En viktig 
faktor för att utveckla PFP som har 
föreslagits i många publikationer är 
den biomekaniska orsaken dvs knäts 
vinkel. I tillägg till det, är också belast-
ningen viktig dvs hur mycket du belas-
tar ditt knä. För de som har haft PFP i 
ungdomen är det mycket vanligt att 
det är ett återkommande problem i 
vuxen ålder vilket också kan leda till 
smärta i andra delar av kroppen. Si-
nead har ställt frågan hur vi ska se på 
de som utvecklar en  -wide spread 
pain- där smärtproblematiken har bör-
jat under tonåren med PFP. För de 
som har fler smärtfokus under tonåren 

så ökar risken att det ska utveckla sig 
till en wide-spread pain med central 
medierad smärta.  

Hon har i en studie funnit att de som 
inte tillfrisknat från sin PFP (besvär > 
5 år) jämfört med de som tillfrisknat, 
har en hyperalgesi vid test av pressure 
– pain – thresholds  på flera delar av 
kroppen. 

Hon lyfte vikten av att inte bara tänka 
ur det bio-medicinska perspektivet när 
det gäller hur vi behandlar tonåringar 
med PFP. Det är viktigt att ta hänsyn 
till de psyko-sociala faktorerna som 
stress, sömn och även ta hänsyn om 
de har annan muskulo-skeletal smärta. 

Det finns uppdaterade riktlinjer att 
läsa om PFP som är publicerade 2016 
i Br J Sports Medicine.

http://bjsm.bmj.com/con-
tent/50/14/844.short

Frågan kom upp om vi överbehandlar 
våra patienter och gör dem terapeut-
beroende. Att lägga över ansvaret på 
patienten med self-management av 
övningar är viktigt då det också ökar 
tilltron till sig själv och ökar det egna 
ansvaret där man inte behöver bli be-
roende av sin fysioterapeut. Eftersom 
dessa patienter många gånger vandrar 
runt i vården då smärtan är återkom-
mande kan många behandlingar av 
olika slag och mycket kringskickande i 
vården ge dem en stor osäkerhet, på-
verka den mentala hälsan och på så 
sätt hos vissa öka risken att utveckla  
en wide spread pain. 

/Vid pennan Eva Rasmussen Barr

Referat

Hamstringsskador

Referat

Long-standing Patello Femoral Pain (PFP) is associated 
with impaired descending pain control  
– Dr Sinead Holden, Aalborg University 

MD Finn Johanssen, University of 
Copenhagen, specialist i reumatologi 
och forskare i plantarfasciit började 
detta symposium med att gå igenom 
själva strukturen bakom besväret.

Plantarfascian skyddar foten genom att 
arbeta som en sena med viskoelastici-
tet, lagring och del av elastisk energi. 
Strukturerna arbetar både vid fotisätt-
ning, stötdämpning och vid frånskju-
tet-resupination. Faktorer som är pre-
disponerande vid plantarfasciit är

• hög kroppsvikt

• utövar löpning och hopp

• står och går många timmar

• tight triceps surae

• ej normal fot

10% av befolkningen drabbas någon 
gång av plantarfasciit. För att sätta rätt 
diagnos ska idrottaren ha igångsätt-
ningssmärta och palpationsömhet.

Ultraljudsdiagnostik ska visa >4 mm 
förtjockning. Dock har man sett hos 
löpare att 35% utan besvär ,har >4 
mm förtjockning. Besväret påverkar 
även fettkudden o en förändrad stöt-
dämpning sker.

Behandlingsåtgärder enligt forskning 
där man testat en behandling i taget 
redovisas. Akupunktur har kortvarig 
positiv effekt. Cortisoninjektion gui-
dad med ultraljud ,djupt in i fascian, 
har effekt upp till en månad. Stötvåg 
har låg evidens. Laser har viss effekt. 
Däremot ser man i forskningen att just 
kombinationen av dessa behandlingar 
med tillägg av  inlägg , tejpning och 
rätt träningsdos har långvarig effekt.

Fysioteraputen, Med dr Michel Skov-
dal Rathleft menar att just hos idrotta-
ren med detta problem så är nummer 
ett för rehab att råda och anvisa rätt 
dos av träning och övningar.

Inlägg och tejpning kan fungera med 

låg evidens. Han hävdar att man ska 
hålla det enkelt dvs enligt VAS skatta 
sin smärta och utifrån den lägga sin 
träningsdos. Vi ska tänka tendinopathi 
när det gäller rehab.

Dr Lars Konradsen visade som sista 
man hur forskningen ser på kirurgiska 
åtgärder.

Kirurgin kan göras öppen eller med 
endoskopi. En del pratar för att ev 
hälsporre ska bort, andra menar att 
den ej har någon betydelse. De som 
vill ha bort den menar att det ligger 
strukturer mellan sporren o infästet 
som kan vara en del av orsak till smär-
tan. Det finns djup och ytlig endoskopi 
att välja på. Vid ytlig kommer idrotta-
ren snabbare tillbaka och finns mindre 
risker men sporren kan ej avlägsnas.

/ Vid pennan Anna Wänerhag

Prof. Niels Wedderkopp från Danmark 
inledde symposiet med en genomgång 
av prevalensen för ländryggssmärta 
inom idrotten. Han konstaterade att 
det finns få studier på ämnet. De stu-
dier som finns kritiserade han kvalite-
ten på. Han ifrågasätte kvalitén på 
mätningarna och menade att det är 
svårt att minnas sina smärtor långt 
tillbaka i tiden. Studier där patienten 
skulle minnas 1 vecka upp till en må-
nad klassade han som bra studier. Vi-
dare konstaterade han att det inte 
finns något konsensus kring definitio-
nen för ländryggssmärta. Han menar 
därför att underlaget för att kunna ut-
tala sig om prevalensen är för svagt. 

Studier kring den idrottsrelaterade 
incidensen är dessutom ännu mer 
ovanliga, därför kan man inte säga 
vilka idrotter som orsakar smärta. 

Det man dock kunde se var att vissa 
sporter verkar ha en högre risk för 
ryggsmärta. Ett idrottsdeltagande med 
många aktiva timmar per vecka ökade 
dessutom risken för muskeloskeletal 
smärta. När man tittade på sambandet 
mellan olika idrotter som rodd och 
skidåkning jämfört med kontroller 
fann man ingen skillnad i prevalensen 
av ryggsmärta, dock var det signifikant 
fler av idrottarna som sökte vård jäm-
fört med kontrollerna. Ett likadant 
samband syntes likaså för fotboll och 

Symposium Plantarfasciitis 

Symposium ”Low back pain – effect of 
physical training and elite sports”

”Studier kring den 
idrottsrelaterade  

incidensen är dess- 
utom ännu mer 
ovanliga, därför  

kan man inte säga 
vilka idrotter som 
orsakar smärta.”

fyim sektionen fyim sektionen
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handboll jämfört med kontroller. Han 
gick även igenom riskfaktorerna för att 
få ryggsmärta som idrottare, där fanns 
det stark evidens för enbart ett par 
riskfaktorer för ländryggssmärta inklu-
derar nedsatt lumbarflektion eller ex-
tension, tidigare ländryggssmärta, och 
hög kroppsvikt. 

Professor Wedderkopp sammanfattade 
att ryggsmärta verkar vara ett vanligt 
hälsoproblem hos idrottare och totalt 
sett verkar det finnas en ökad risk för 
ryggsmärta inom idrotten. Man har 
dock sett stora variationer i prevalen-
sen av ryggsmärta beroende på studie 
och idrott. Slutligen efterfrågade Pro-
fessor Wedderkopp longitudinella stu-
dier med bra mätmetoder för ryggs-
märta eftersom dessa är en bristvara. 

Professor Jan Hartvigsen fortsatte 
symposiet och diskuterade träningste-
rapi. Han menade att en ohälsosam 
ingång inför träningsterapi är att säga 
åt patienten att träna sin rygg för att 
den är svag. Denna patientgrupp får 

stora problem framförallt mitt i livet 
och kostar samhället mycket pengar 
över hela världen. Han pratar om kro-
nisk ländryggsmärta att den inte behö-
ver vara nociceptiv smärta utan blir 
betingad i hjärnan. Därför föreslår han 
att man ska arbeta med patientens 
tankar kring smärtan, deras beteende, 
samt sätta mål som omfamnar detta. 

Han berättar om en intressant studie 
där patienter med ryggsmärta lottats 
till magnetkameraundersökning eller 
inte och i resultatet såg man att de 
som fick en magnetkameraundersök-
ning mådde generellt sett sämre än det 
som inte fick någon. Vidare pratar han 
kring att ingen typisk övning är mer 
effektiv än ”other exercise”. Han upp-
manar oss att titta på patienten och 
anpassa efter behov. Vidare berättar 
han att vi står inför ett paradigmskifte 
där nya rekommendationerna för be-
handling vid ryggsmärta är behandling 
utan läkemedel. Detta bäddar för att 
fysisk aktivitet blir rätt behandling 
istället. Vid behandling med fysisk 
aktivitet har man sett en nedgång av 
återfall med 35% och då man dessut-
om adderat utbildning har återfallsgra-
den gått ned med 45%. Sammanfatt-
ningsvis tittar professor Jan Hartvigsen 

på oss och säger åt oss att; ”Leta inte 
efter rätt övning. Fysisk aktivitet till-
sammans med utbildning ÄR RÄTT 
behandling.” 

Slutligen intog professor Frank Mayer 
från Tyskland scenen. Han ställde frå-
gan vad är förklaringen till att det är så 
många elitidrottare som har kraftiga 
ryggsmärtor. Det man vet är att tidiga-
re ryggsmärta är den viktigaste risk-
faktorn för att utveckla ryggsmärta 
och han menar därför att vi måste 
starta preventionen tidigt för att föregå 
detta.  Det är svårt att uttala sig om 
vilka som kommer utveckla smärta, 
man har inte hittat något relaterat till 
varken ålder eller kön. Ingen typ av 
sport visade sig farligare än någon an-
nan, ingen viss mängd av idrottsutö-
vande har visat sig vara orsaken. En 
möjlig faktor man kunnat konstatera 
orsaka smärta är idrotter där man ut-
sätts för extension i kombination med 
rotation och translation. Han berättar 
vidare att i ca 50% av fallen med ny 
ländryggssmärta syntes en diskogen 
påverkan. Man har dock inte sett nå-
gon korrelation mellan diskogena fynd 
och ländryggssmärta. Det finns alltså 
ingen tydlig relation mellan struktur 
och smärta. 

Back pain in adolescents and adults – 
coupling to level of sports activity” – 
Prof. Niels Wedderkopp, Danmark

”Exercise therapy for low back pain” 
– Prof. Jan Hartvigsen, Danmark

”Servere back pain in elite athletes 
– what is the explanation?” – Prof. 
Frank Mayer, Tyskland

/Vid pennan Ida Engström

”Vid behandling 
med fysisk aktivitet 

har man sett en ned-
gång av återfall med 

35% och då man 
dessutom adderat 

utbildning har åter-
fallsgraden gått ned 

med 45%”

”Leta inte efter  
rätt övning. Fysisk 
aktivitet tillsam-
mans med utbild-
ning ÄR RÄTT  

behandling.” 
Äntligen är våren här och MDT-sek-
tionen har haft konferens och årsmöte 
13 – 14 april i Göteborg. Konferensen 
gick i nackens tecken och innehöll en 
blandning av intressanta föreläsningar 
och patientdemonstrationer med efter-

följande paneldebatter. Vi fick också 
öva på manuella tekniker i mindre 
grupper.  Matnyttigt och intressant! 
Flera referat återfinns i denna tidskrift 
och resterande finns publicerade i sin 
helhet på vår webbsida. 

Valmanifestet ”Tre lyft för Sverige ” 
-  Fysioterapeuternas initiativ för ett 
hälsosammare Sverige för alla presen-
terades av Anna-Lena Ramström. Fy-
sioterapeuterna har tagit fram tre bro-
schyrer om rörelselyften; en riktad 
mot barn och unga, en för äldre och 
en särskilt anpassad för arbetslivet. 
Dessa kan du som medlem beställa  
på Fysioterapeuternas webbplats.

På årsmötet gjordes det en del om-
möbleringar i våra styrelser. Tre nya 
personer valdes in, Linda Carlsson till 
MDT-sektionen samt Patrik Drevan-
der och Daniel Jusinski till Svenska 
McKenzieinstitutet. Varmt välkomna 
alla tre! Eva Ekesbo och Gunilla Prei-
fors avgick efter många års styrelse-

uppdrag och vi tackar er båda för allt 
arbete ni lagt ner genom åren. 

Arbetet mot en gemensam muskulos-
keletal sektion har påbörjats under 
våren och hur framtiden utformas 
återstår att se. Vi hoppas och tror att en 
gemensam sektion för oss som jobbar 
med patienter med muskuloskeletala 
besvär skulle vara en tillgång för oss 
alla och underlätta för våra patienter.

I år är det valår och MDT-sektionen 
kommer återigen synas i våra gröna 
tröjor i Almedalen.

 
Gunilla Limbäck  
Svensson 

Ordförande i MDT- 
sektionen och i  
Svenska McKenzie- 
institutet 

Patienter med smärta i nacke, skuldra 
och axel är väldigt vanligt. Det orsakar 
stort mänskligt lidande samtidigt som 
det är väldigt kostsamt för samhället. 
För att få en effektiv behandling krävs 
rätt diagnos, vilket kan vara en stor 
utmaning för sjukgymnaster/fysiotera-
peuter vid ospecifik smärta i 
nacke-skuldra-axel. Den första ledtrå-
den för att hitta rätt är att titta på 
smärtlokalisation där smärta i nackvin-
keln, suprascapulärt och omkring sca-
pula talar starkt för smärta från co-
lumna. Om patienten dessutom har 
smärta och/eller parestesier i handen 
eller neurologiskt bortfall i övre extre-
mitet så förstärker det misstanken 
ännu mer för columnautlösta symtom. 
Det finns fler ledtrådar att leta efter i 

anamnesen, där patienten med sym-
tom från columna och symtom från 
axeln ofta berättar att olika aktiviteter 
gör symtomen sämre eller bättre. Ge-
nerellt brukar axelpatienter ha mer ont 
när de rör på axeln och nackpatienter 
ha mer ont när de är stilla. 

Det finns några ”magic questions” att 
ställa om man behöver samla mer data 
i sin anamnes: ”Kan du få ont i axeln 
när du sitter stilla?” ”Visa mig en rö-
relse som gör ont?”. En patient med 
symtom från columna kommer ofta 
säga att de får värk i axeln när de sitter 
stilla men relativt ofta ha svårt att visa 
en tydlig axelrörelse (tänk t ex painful 
arc) som provocerar fram kända sym-
tom. Patienter med axelutlösta sym-

MDT:s ordförande har ordet 

Nacke eller axel – lägg det diagnostiska pusslet
MDT-lärare Calle Lindqvist föreläste om vikten av att ställa rätt diagnos vid 
ospecifik smärta i nacke -skuldra -axel. Här sammanfattar han sin föreläsning 
och ger tips på ledtrådar man som fysioterapeut/sjukgymnast kan leta efter. 

mdt sektionenfyIM sektionen
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tom kommer ofta att svara tvärtom på 
dessa frågor. Kom ihåg att det finns 
undantag!

Det finns vissa saker att tänka på vid 
undersökningen. I stora drag gäller det 
att ha skarpa utgångsvärden, t ex ”pa-
tientens eget test”, utföra upprepade 
rörelser och/eller statiska positioner 
med cervikal- och eventuellt även tho-

rakalcolumna, och sedan testa om 
utgångsvärdena igen. Förändras dessa 
indikerar det columnautlösta symtom, 
men har de fortsatt ingen effekt trots 
test av flera olika riktningar inklusive 
kraftprogression så pekar undersök-
ningen mer mot axelutlösta symtom. 

Calle Lindqvist, MDT-lärare 

Myelopati, med tryck på ryggmärgen 
kan exempelvis vara orsakat av ett 
centralt diskbråck, cervikala spinala 
stenoser och infektion. Vid ett trauma 
uppstår efter några få dagar ödem i 
ryggmärgen. Vid andra tillstånd ut-
vecklas ödemet över tid och sympto-
men kan komma smygande, vara dif-
fusa och därmed svåra att fånga tidigt. 
Gemensamt är att skadan som upp-
står inte är reversibel. Kajsa understry-

ker vikten av att alltid fråga 
om och undersöka ben-
symptom hos cervikala 
patienter, samt vid fynd 
talande för myelopati agera 
skyndsamt för att få till en 
snabb ortopedbedömning.

En patient med myelopati 
har ofta ospecifika dom-
ningssymptom distalt om 
skadan. Patienten beskriver 
och uppvisar en förändrad 
gång, där ofta anhöriga 
reagerat på ett annorlunda 
gångmönster. Gången kan 
beskrivas som bredspårig, 
ataktiskt och/eller med klaf-
sande steg. Benen känns 
som ”stumma stockar” och 
patienten upplever ofta 
kuddkänsla under fötterna. 
Frågor som kan fånga tidiga 
symtom är om patienten 
har börjat hålla i räcket vid 

trappgång eller upplever svårighet att 
gå på ojämnt underlag. Vid undersök-
ning finner man ofta positiv Babinski, 
positiv Hoffman, L´hermittes tecken 
samt klonus och hyperreflexi – men 
även de kliniska fynden kan vara dif-
fusa, ibland negativa och ibland en-
dast unilaterala.  

Vid misstanke om myelopati görs all-
tid en MR. Där tittar man främst på 

om det fortfarande finns likvor kvar 
som skydd för ryggmärgen. Det finns 
stora risker med operation, då det vid 
trängsel är svårt att operera utan att 
skada ryggmärgen ytterligare och ris-
ken vägs alltid mot vinsten av opera-
tionen. Vid symptom och fynd på 
myelopati anses dock operation som 
en nödvändighet för att bromsa ut-
vecklingen. Patienten återfår sällan de 
funktioner som redan gått förlorade.

Kajsa berättar om ett patientfall, där 
en 60-årig kvinna med RA söker efter 
att ha cyklat omkull 3 mån tidigare. 
Efter olyckan upplevde hon successivt 
sämre gång, hade ospecifika domning-
ar i ben samt kuddar under fötterna. 
Hon var fumlig och svag vid hand-
grepp och hade även ont i höger arm. 
Vid undersökning hade hon negativ 
Hoffman, påtagligt vinglig gång, posi-
tivt L’hermittes tecken. MR visade 
trängsel med minskad tvärsnittsyta av 
ryggmärgen. Patienten opererades med 
korpektomi (beskrivning senare i 
text). Armsmärtan förbättrades efter 

Opereras eller ej? Operationsindikatorer cervikalt
Kajsa Rennerfelt, ortoped på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg föreläste om 
några olika skador och sjukdomar i cervikalen och vad som är viktigt att tänka 
på vid anamnes, undersökning och handläggning. 

operationen men övriga symptom med 
vinglig gång, kuddkänsla under fötter 
och domningar kvarstod.

Cervikala diskbråck, med snabbt pro-
gredierande neurologi är ett annat ex-
empel där skyndsamt handhavande 
föredras.  Diskbråck opereras främst 
på smärtindikation även om snabba 
neurologiska bortfall är ett observan-
dum och bör bedömas av ortoped. 
Neurologiska kraftbortfall återhämtar 
sig långsamt eller inte alls och har 
kraftbortfallet stått i några veckor eller 
om smärtan är på väg att minska, 
finns det ingen anledning till skyndsam 
operation, utan en planerad operation 
eller exspektans är tänkbara val.  Vid 
operationsbedömningen vägs kliniska 
symptom tillsammans med MR bilder 
in, där vill man se att symptomen 
stämmer någorlunda väl överens nivå-
mässigt, även om dermatomen kan 
vara överkorsade. De vanligaste nivå-
erna för operation är C4-5, C5-6 och 
C6–7. Den typiska patienten har lokal 
smärta i halsrygg samt skulderblad och 
arm och inte alltid så specifika pares-
tesier och domningar. 

Diagnostisering av instabilitet, görs med 
MR vid misstanke om instabil trauma-
tisk skada och kräver snabbt handha-
vande. Vid en ligamentskada med in-
stabilitet ses blödningar i ligamenten 
högcervikalt. Även CT utförs vid trau-
man då frakturer kan vara svåra att 
upptäcka med MR. En slätröntgen med 
provokation görs vid misstanke om 
instabilitet till följd av t ex RA.  
Vid kraftigt ökad rörlighet kan dens 
trycka mot ryggmärgen och ge långba-
nesymptom. Instabilitet till följd av 
RA ses allt mer sällan då medicine-
ringen har förbättrats. Kliniska tester 
används inte alls.

På Sahlgrenska använder man sig av 
olika typer av operationstekniker. En 
är Anterior cervical discectomy fusion 
(ACDF) där disken helt tas bort och 
där konstgjort material (kloss, bur och 
skruvar) används för fusionen. Även 
diskproteser används ibland hos yngre 
patienter, men i liten utsträckning då 
denna teknik kräver icke degenererade 
leder i nivåerna över och under. Vid 
spinal stenos använder man sig ibland 
av korpektomi, kotkroppen lyfts då ut 
helt för att skapa mer plats. Även ba-
kre fusionstekniker används. Främre 
tekniker kan ibland ge sväljsvårigheter 
och det görs då en bedömning tillsam-
mans med öron-näsa-hals om man ska 
plocka bort operationsmaterial. Efter 
fusion i halsryggen får 50 - 92% be-
svär i angränsande nivå och 1/3 av 
dessa kräver ytterligare kirurgi.  Pa-
tienter med psykiska diagnoser eller 
många gula flaggor är inte kontraindi-
cerade för operation. Dessa patienter 
är ofta sämre på att hantera smärta 
och om det finns risk för försämring 
av grunddiagnosen vid utdraget för-
lopp planeras operation. 

Kirurgerna rekommenderar tidig mo-
bilisering efter operation, ibland en 
mjuk krage i 0 - 4 veckor, främst för 
att påminna patienten själv och om-
givningen om att detta är en nyopere-
rad patient. Initialt rekommenderas 
patienten rörelser i medelläge med 
successivt ökat rörelseuttag. Efter tre 
månader finns inga restriktioner. Pa-
tienten kan dock behöva hjälp med 
successiv graderad träning. 

Angelica Gunnarsson, Dip. MDT

Smärta från nacken refererar ofta till 
axel och skuldra.

”Fråga alltid om 
bensymtom hos  

cervikala patienter”

”Efter fusion i 
halsryggen får 

50-92 % besvär 
i angränsande 

nivå”

” Risken vägs  
alltid mot vinsten  
av operationen”

Vad tar du med dig  
från konferensen?

”Intressant interaktiv pedagogik under 
patientfallen, där vi  i publiken fick 
tänka till och ta ställning till hur vi 
hade bedömt. Bra att vi fick reda på 
hur resten av auditoriet tänkte”

”Intressant med yrsel, att tänka lite 
mer MDT vid yrsel. Alltid bra med 
patientfall, gärna mer komplicerade”

Karin Borgström, Ängelholm.  
Sofia Arnslätt, Helsingborg

”Vi tog med oss tre saker: Glöm ej 
thorakalen när du tittar på en nackpa-
tient. Nätverka med andra inom MDT. 
Vikten av att tänka på alla omkringlig-
gande faktorer för patienten (flaggor) 
samt patientens förväntningar på tera-
peuten”

Jesper Broberg
Västerås

Karin Reezigt
Alingsås

mdt sektionen mdt sektionen
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Bland många olika typer av yrsel finns 
en undergrupp som kännetecknas av 
samverkande värk/smärta och/eller 
stelhet i nacken. Innan vi kan ställa 
denna diagnos krävs att vi så långt 
som möjligt har uteslutit andra typer 
av yrsel såsom exempelvis BPPV 
(godartad lägesyrsel), psykogent be-
tingad yrsel eller yrsel p.g.a. läkemedel 
eller trauma. Anamnesen är essentiell 
och vid BPPV har vi tester som kan 
påvisa orsaken. 

Cervikogent betingad yrsel är alltså en 
s.k. uteslutningsdiagnos vilket kräver 
viss kunskap om differentialdiagnostik. 
Förekomsten beräknas enligt vissa 
studier vara ca 17% (1) men av andra 

en mindre andel. Tillståndet bekräftas 
då besvären svarar positivt på exem-
pelvis manuell terapi eller MDT. Det 
är sparsamt med studier på området 
men i en litteraturöversikt från 2017 
(2) ingår en studie där manuell terapi 
enligt Mulligan konceptet jämförs med 
placebo (avslagen laser). Undersök-
ningsgruppen fick i studien signifikan-
ta positiva effekter på yrseln. I en jäm-
förande studie mellan Mulligan kon-
ceptet och Maitlands mobilisering fick 
behandlingsgrupperna även här positi-
va effekter jämfört med placebo, ingen 
skillnad kunde ses mellan de olika be-
handlingarna.  Litteraturstudien ute-
slöt metoder som innebar ”hands off”. 
En av variablerna som användes för att 
utvärdera effekten var Dizziness Han-
dicap Inventory, ett skattningsformulär 
värt att ha på mottagningen. Instru-
mentet ger både vägledning till orsak 
till yrseln, samt tar upp olika aspekter 
på hur yrseln påverkar patientens dag-
liga liv. 

Ett patientfall där yrsel var det primä-
ra symtomet presenterades. Patienten, 
en man i 35 årsåldern, med yrsel se-
dan ca 6 veckor svarade på upprepad 
retraktion/extension samt hållnings-
korrektion. Symtomen som även be-
stod av lätt värk cervikothorakalt upp 
till bakhuvud samt nytillkommen stel-
het svarade snabbt på behandlingen. 
Förbättringen kvarstod men patienten 
recidiverade efter 2 månader varpå 
behandlingskonceptet repeterades med 
samma positiva effekt.

Thomas Cullhed, MDT-lärare 

Referenser
1. Somefun OA et al. Vestibular disorders 
among adults in a tertiary hospital in 
Lagos. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Oct; 
267(10):1515-21.
2. Yaseen et al. The effectiveness of manual 
therapy in treating cervicogenic dizziness: a 
systematic review. J Phys Ther Sci. 2018; 30: 
96–102.

Cervikogen yrsel och MDT-konceptets roll
MDT-läraren Thomas Cullhed sammanfattar några slutsatser från sin föreläsning 
om MDT-konceptets roll vid cervikogen yrsel. 

Som flera studier visar är patientens arbets-
plats och sociala sammanhang bättre predik-
torer än det medicinska tillståndet när det 
gäller ryggsmärta. Så vi behöver väga in också 
detta i vår behandling. Charlotte påpekar att 
smärtfrihet inte är det enda målet eftersom 
minskat lidande inte endast handlar om smär-
treduktion och säger ”Bodies don’t suffer, only 
people do”.

Vår lycka beror till 50 procent på våra gener, 
till 10 procent på yttre omständigheter (arbe-
te, äktenskap och bostad) samt till 40 pro-
cent av vårt ”mindset”, dvs våra tankar och 
handlingar. Dessa 40 procent kan människor 
styra och det ska vi jobba med i våra patient-
möten.

Charlotte presenterade PERMA, universella 
ingredienser för rika och blomstrande liv; po-
sitive emotions, engagement, meaning och 
accomplishment. 

Dessa bör vi försöka förstärka i våra behand-
lingar.  

How to enhance patients adherence to 
MDT? How can we use Bio Psycho Social 
thought in clinical practice?
Charlotte Krog, PT, Diploma MDT, specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi,  
Master i Positiv Psykologi från Danmark höll två föreläsningar. Den första  
på temat positiv psykologi och människors potential och utveckling.  

Faktorer som optimerar behandlings-
resultat: 

1.  Kvalitéer hos fysioterapeuten till 
exempel vår formella och kliniska 
kompetens, hur vi lyssnar och 
kommunicerar såväl verbalt som 
icke-verbalt, vår entusiasm, hur vi 
ger positiv feed-back, att vi ger en 
tydlig diagnos och prognos.

2. Patientens förväntningar. Generellt 
finns ett avstånd mellan vad sjuk-
vården erbjuder och vad patienten 
förväntar sig. Ju mer erfarna pa-
tienter desto större avstånd!

3.  Alliansen mellan fysioterapeut och 
patient det vill säga det patientcen-
trerade förhållningssätt där vi bland 
annat väger in patientens åsikter, 
tror på och lyssnar på patienten, 
ser till att vi har tillräckligt med tid 
för detta, följer upp, återkopplar 
och involverar och engagerar pa-
tienten i varje beslut.

4.  Innehållet i behandlingen. En viktig 
del är att identifiera patientens nivå 
av self-efficacy, tilltro till den egna 
förmågan. För de med låg self-effi-
cacy är det viktigt att sätta upp 

många små delmål så att de får 
erfarenheten av att lyckas. 

Våra patienter behöver beröm, men vi 
ska fokusera mer på att berömma pro-
cessen än prestationen. Använde pa-
tienten olika problemlösningsstrate-
gier? Kunde patienten återhämta sig 
om det blev fel? Fråga och diskutera 
med patienten.

Louise Gamming, Cred. MDT
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Viktiga prognostiska faktorer är:  
• Förmåga att själv hantera sitt problem • Förväntningar på behandlingen

• Rörelserädsla     • Tilltro till sin egen förmåga

Take-home-message: 
Vårt mål bör vara att se till hela personens välbefinnan-
de- vem är patienten? Vad är det patienten har/känner 
när de upplever fullt välbefinnande?

Förstå att patienten vill kunna göra saker som de behö-
ver och vill göra för att kunna leva sitt liv på det sätt 
som de önskar.

Yrseldiagnostik – vanliga diagnoser och behand-
lingar.  Viktor Källten, leg. sjukgymnast, föreläste  
om akut yrsel och fokus låg på att kunna identifiera 
och behandla de vanligast förekommande yrseldiag-
noserna.   

Vanliga misstag i MDT. I denna föreläsning beskrev 
Göte Norgren, MDT-lärare, vanliga misstag som görs 
av MDT-terapeuter och hur vi kan bli bättre kliniker 
genom att vara medvetna om dessa. 

Bad posture not a pain in the neck? Hur bemö-
ter vi det inom MDT? Eva Ekesbo började med att 
föreläsa om sina kunskaper och erfarenheter om hur 
viktig hållningen är för nacken. Mark Aarts försätter 
med att redovisa hur internationellt erkända sjuk-
gymnaster twittrar om forskning som visar att håll-
ning och ergonomi inte har någon betydelse. Calle 
Lindqvist berättar vidare om svagheter som denna 
forskning har och framhäver forskning som säger 
att hållningen har betydelse. Slutligen avslutar Göte 
Norgren med sitt inlägg i debatten.

Fler referat från konferensen hittar du på www.mckenzie.se

Positive Impact in Treatment  – Giving Patients a Voice 
Charlotte Krog och hennes kollega Steen Olsen har i flera år ställt sig frågan var-
för vissa patienter blir återställda medan andra inte blir det, trots samma diag-
nos. De har därför börjat mäta olika faktorer före och efter behandlingen för att 
se om det finns någon förklaring. 

De är inte de enda som ställt sig frå-
gan: Enligt en studien av Deyo et al 
(1) minskar andelen av befolkningen 
som är arbetsoförmögna med cirkula-
toriska eller respiratoriska sjukdomar 
trots att fler har dessa sjukdomar, 
medan andelen arbetsoförmögna ökar 
bland dem med muskuloskeletala pro-
blem framförallt ländryggssmärta. 
Detta trots att det idag görs många fler 
MR-undersökningar och  lumbala fusi-
oner samt ges betydligt fler injektoner. 
Varför har man inte lyckats bryta tren-
den inom detta område? Vad är det vi 
missar?

Både kliniker och forskare har varit 
fokuserade på biologiska orsaker till 
muskuloskeletala problem men nu 
menar många att man måste ha ett 
mer Biologiskt-Psykologiskt-Socialt 

angreppssätt, åtminstone för vissa  
patienter. 

Vikten av kommunikationen med pa-
tienten genom att vara aktivt lyssnande, 
berömma framsteg och bygga upp en 
allians med patienten där vi ger denne 
feedback kontinuerligt, kan vara avgö-
rande för ett lyckat behandlingsresultat. 
Det är viktigt att fånga upp vilka tankar 
en patient har kring sitt problem – finns 
där katastroftankar? Hur upplever pa-
tienten att problemet påverkar hens liv?

För att förstå varför en del patienter 
inte bliv bra trots en tydligt diagnos 
och god prognos ville Charlotte och 
Steen hitta ett bättre sätt att mäta re-
sultat/brist på resultat. 

De gjorde först en pilotstudie och sen 
en större studie där de använde mätin-

strumenten Outcome Rating Scale 
(ORS) och Session Rating Scale 
(SRS) samt två egenutvecklade enkä-
ter som mätte smärta och funktion 
samt prognostiska faktorer (se fakta- 
rutan nedan).

Innan varje behandling fyllde patienten 
i ORS, som mäter hur patienten mår 
just då avseende personligt välmående, 
hur nära relationer samt relationer i 
övrigt fungerar och allmän känsla av 
välmående. Efter varje behandling ut-
värderade patienten besöket genom att 
fylla i SRS, med frågor om hen känt sig 
förstådd och respekterad, om mål och 
fokus delats med fysioterapeuten samt 
om åsikter kring behandlingen.  Dessa 
två mätinstrument är utvecklade av 
Duncan and Miller och finns tillgängli-
ga på www.scottdmiller.com och är 

översatta till flera språk, bland annat 
svenska. Patienterna fyllde även i de 
egenutvecklade enkäterna som är en-
kelt utformade med 4 frågor, som går 
snabbt att fylla i. 

Resultatet från de två studierna, där 
den större ännu inte är publicerad, 
visar att hindren för ett lyckat resultat 
hos den mindre grupp av patienter 
som inte blir bra (och som ofta slukar 
mycket sjukvårdsresurser) kan fångas 
upp. Genom att åskådliggöra för både 
terapeut och patient var problemet 

ligger (t ex otrivsel på arbetet eller oro 
för någon familjemedlem) ges förut-
sättningar att ta tag i det hindrande 
problemet så att behandlingen mot 
smärtan/funktionshindret kan fortlöpa 
och få ett lyckat resultat. Patienten är 
ofta inte själv medveten om att detta 
utomstående problem förhindrar åter-
hämtning/läkning och fysioterapeuten 
känner sällan till det eftersom man 
inte regelmässigt frågar. Charlotte 
menar att vi som behandlare behöver 
bli bättre på att förstå/känna in patien-

tens förväntningar på behandlingen, 
utveckla vår förmåga till en god allians 
med patienten och på ett tidigt stadi-
um och över tid diskutera patientens 
mål då dessa kan variera och föränd-
ras under behandlingens gång.

Eva Ekesbo, Cred. MDT

1. Deyo RA, Mirza SK, Turner JA. Martin BI. 
Overtreating Chronic Back Pain: Time to 
Back Off? J Am Board Fam Med. 2009 Jan-
Feb; 22(1): 62-8.

ANMÄL DIG TILL  

AVANCERAD  
EXTREMITETSKURS 

1-2 OKTOBER, I GÖTEBORG

Under denna intensiva 14–timmarskurs läggs fokus på mer avancerade priniciper 
och praktisk applikation genom kliniskt resonemang, problemlösning, analys av  
fallstuder, bedömning och behandling av patienter samt teknikövningar. 

Målsättning

Målet med denna kurs är att bygga på deltagarnas tidigare kunskap från introduktionen av MDT för 
extremitetsbesvär under C och D kursen för att kunna:

• Använda MDT för undersökning och behandling av patienter med extremitetsproblem.

• Skilja mellan Derangement, Dysfunktion samt posturalt syndrom vid extremitetsproblem.

• Utföra lämplig behandling för var och ett av syndromen samt deras subklassificeringar.

• Kunna avgöra när behov av yttre kraft enligt MDT’s strategier för kraftprogression är nödvändiga 
för framgångsrik behandling av ländryggsbesvär.

• I samråd med patienter, kunna utforma en behandlingsplan och stötta dem att genomföra den.

• Särskilja icke-mekaniska problem och ge lämpliga råd för rehabilitering.

Du kan läsa mer och anmäla dig till kursen på www.mckenzie.se

mdt sektionen mdt sektionen
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Praktiskt moment vid Ok – sektio-
nens kurs: prehabilitering och  
rehabilitering vid ryggkirurgi.

Vid årets kurs lade vi upp ett praktiskt 
moment med tanke att kursdeltagarna 
skulle få ta del av rehabiliteringsöv-
ningar som är användbara vid den  
typen av ryggproblematik som presen-
terades av föreläsare på kursen.

Utifrån våra olika erfarenheter från 
sluten- till primärvård tog vi fram  

övningar som 
stegrades i 4 
olika steg: Inte-
grering, fas 1, fas 
2 och fas 3. Tan-
ken med övning-
arna var att man 
lätt skulle kunna 
stegra övningar-
na från första 
steget och få 
tillgång till en 
grundläggande 

övningsbank. Att kunna erbjuda kurs-
deltagarna tips på hur man skulle kun-
na starta upp prehab- och rehab vid 
ryggkirurgi. Målet var att få fram så bra 
”basövningar” som möjligt som man 
kan tänka sig kunna applicera på pa-
tienter på varierande aktivitetsnivå och 
åldrar.

Övningarna som presenterades var 
både liggande, stående och sittande 
som stegrades med olika redskap så-

som balanskudde, hantel, gummiband 
och pilatesboll.

Vi avslutade dagen med utförande av 
de olika övningarna i mindre grupper 
där deltagarna kunde prova på, disku-
tera med varandra och dela med sig av 
träningstips utifrån sina olika kliniska 
erfarenheter. Som vanligt då fysiotera-
peuter kommer samman vid praktiska 
moment lyste flitens och kreativitetens 
lampa. Övningarna testades och dis-
kuterades och många hade många tips 
och tricks att dela med sig av för hur 
man kan få våra patienter att ”aktive-
ra” bålens lokala muskelsystem, vilket 
i många fall är det som är den största 
utmaningen.

Vi är glada att vi fick nöjet att arrange-
ra detta moment vid OK – sektionens 
ryggkurs. En härlig dag tillsammans 
med kollegor från hela landet. 

/Jessica Starck, Leg sjukgymnast  
Linda Henriksson, Leg sjukgymnast 

Fysioterapeuterna Gunilla Lim-
bäck-Svensson och Karin Romberg 
talade om ”Fysioterapeut som första 
bedömare av ryggpatienter på ortoped-
mottagning” respektive ”Erfarenheter 
av workshifting inom ryggortopedin”. 
Bakgrunden till workshiftingen var att 
det över 2 års väntetid till ryggortoped 
för lågt prioterade patienter och syftet 
var att korta köer, frigöra läkartid för 
operationer, minska mängden köpt 
vård – spara pengar, samt ökad kvalitet 
för patienten och bedöma om patien-
terna har fått tillräcklig rehabilitering 
och vid behov lotsa dem vidare till 
adekvat rehabilitering.

Gunilla pratade om den del av works-
hiftingen som handlade om nybesök. 
Hon och en kollega, båda med lång er-
farenhet av ryggpatienter och examen 
i McKenzie-metoden, började med att 
ringa ca 100 patienter som stod på 
väntelistan och kunde därefter avsluta 
38% av dem via telefon, sätta upp 
30% på besök till fysioterapeut för 
och 32% för besök till ortoped. De 
nybesök som sattes upp till fysiotera-
peut var patienter som hade graderats 
till prioritetsgrad 3 (på en skala 1-3).  
Avstämningstider med ortoped fanns 
tillgängligt och fysioterapeuterna del-
tog också i problemkonferenser en 
gång i veckan.  

Utvärdering gjordes med hjälp av vän-
telisteberäkningar och patientenkät. 

Sammanfattningsvis var patienterna 
nöjda med bedömningen av fysiotera-
peut på ryggmottagningen. Köerna på 
ryggmottagningen kortades (men är 
fortfarande långa). Patienterna kan 
förberedas inför ryggmottagningen 
genom att de vet vad de kan förvänta 
sig av besöket. Viktigt att låta patien-
terna aktiveras/behandlas under vänte-
tiden då riskerna med passiv väntan är 
rörelserädsla, smärtsyndrom, inaktivi-
tet, katastroftankar, undvikande bete-
ende, depression och att patienten 
hamnar i en ond cirkel.

Karin pratade om workshifting på ort-
opedmottagning där två fysioterapeu-
ter träffade patienter 6-8v efter disk-
bråckskirurgi istället för återbesök till 
ryggkirurg. Syftet här var, förutom att 
frigöra tid för ryggkirurgerna, att öka 
kvaliteten på uppföljningen genom 
ökat fokus på aktivitet samt att fånga 
upp patienter med ökad risk att bli 

passiva och ge dem ökat stöd i rehabi-
literingen. Krav på arbetsresultat var 
att ca 80 % av återbesöken efter disk-
bråcksoperation skulle ske till fysiote-
rapeut och att patienterna skulle vara 
lika nöjda med sitt återbesök hos fysi-
oterapeut som hos läkare. 

Projektet genomfördes efter utarbetan-
de av rutiner för arbetsgång, innehåll, 
bokningsförfarande, patientinforma-
tion mm. Patientbesöket bestod av en 
noggrann anamnes som bl a tog upp 
symtom i förhållande till aktivitet, 
eventuella aktivitetsbegränsningar och 
patientens krav i arbete och på friti-
den. Förhållningssätt till olika typer av 
aktiviteter relaterat till eventuell smär-
ta/symtom diskuterades. Patientens 
frågor besvarades. Träningsprogram-
met kontrollerades. Neurologiskt sta-
tus togs och råd om fortsatt träning 
och rehabilitering gavs. Utvärdering 
gjordes med mått på antal patienter 
som hade återbesök till fysioterapeut 
jämfört med ryggkirurg, patienterna 
besvarade en enkät och journaler 
granskades. Sammanfattningsvis var 
patienterna nöjda med besöket hos 
fysioterapeut och inget tydde på bris-
tande kompetens hos fysioterapeut. 
Inga avvikelserapporter rapporterades. 
Journalgranskningar visade att läkare i 
ett fåtal fall kontaktades för att för-
länga sjukskrivning eller förskriva re-
cept. Återbesöken till fysioterapeut 
har sedan utökats till att också inne-
fatta patienter med spinal stenos som 
genomgått dekompressionskirurgi.

/ Karin Romberg, specialistfysiotera-
peut, Fysioterapin, SU/Sahlgrenska 
Universitetsjukhuset, Göteborg

Hanna Lotzke, leg fysi-
oterapeut presenterade 
delar av sin forskning 
som handlar om preha-
bilitering för patienter 
med som skall genom-
gå steloperation i länd-

ryggen. Prehabilitering handlar om att 
förbereda patienten inför den operation 
som patienten skall genomgå.

Syftet med studien är att undersöka 
om personer med segmentell rörel-
sesmärta i ländryggen som erhåller 
”PREPARE-D” ett fysioterapeutiskt 
prehabiliteringsprogram baserat på ett 
kognitivt beteendeperspektiv, upplever 
en större förbättring efter steloperation 
i ländryggen än patienter som erhåller 
sedvanlig behandling.

Etthundraarton patienter inkluderades 
i studien och de randomiserades till 
två olika grupper, en kontroll grupp 
och en interventionsgrupp.  Patienter-
na i kontrollgruppen genomgick en 
session ledd av fysioterapeut där infor-
mation om operationen och rehabilite-
ringen i samband och efter operatio-
nen diskuterades. Interventionsgrup-
pen genomgick 4 individuella sessioner 
ledd av fysioterapeut 8-12 veckor inn-
an operationen och en telefon uppfölj-
ning 2 veckor efter operationen (1). 

Inklusionsprocessen är nu avslutad 
och forskargruppens håller på att ut-
värdera studien. Resultaten förväntas 
vara klara under 2018.

 
 
 

Hanna Lotzke
Leg fysioterapeut, GHP Spine Center 
Göteborg
Doktorand, Avdelningen för Ortopedi
Institutionen för kliniska vetenskaper 
Göteborgs Universitet
hanna.lotzke@gu.se

1. Lotzke H, Jakobsson M, Brisby H, Gutke A, 
Hagg O, Smeets R, et al. Use of the PREPARE 
(PREhabilitation, Physical Activity and ex-
eRcisE) program to improve outcomes after 
lumbar fusion surgery for severe low back 
pain: a study protocol of a person-centred 
randomised controlled trial. BMC Musculos-
kelet Disord. 2016;17(1):349.

Ok sektionens utbildningsdag 
26 januari 2018 i Göteborg

Erfarenheter av workshifting  
inom ryggortopedin

Pågående forskning: 

Prehabilitering - tiden innan kirurgi

”Sammanfattnings-
vis var patienterna  
nöjda med bedöm-
ningen av fysiotera-

peut på ryggmot- 
tagningen”

”Viktigt att låta  
patienterna aktive-

ras/behandlas under 
väntetiden då risk- 
erna med passiv 

väntan är rörelse-
rädsla, smärtsyn-
drom, inaktivitet, 
katastroftankar, 

undvikande beteen-
de, depression och 
att patienten ham-

nar i en ond  
cirkel”
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För fysioterapeuter är programmet 
som mest matnyttigt från tisdag lunch 
till torsdag lunch (28-30 augusti).  
Vi kommer att göra en djupdykning i 
rörelsekontroll av höft och rygg samt 
axelledens funktion och funktionspro-
blem. Det finns möjlighet att delta i en 
hel förmiddag med föreläsningar om 
mjuka knän, som följs av en workshop 
med manuell undersökning av knä 
kombinerat med ultraljudsdiagnostik. 
För dig som är intresserad av fötter 

finns ett liknande spår med föreläs-
ningar och workshop. (Workshop  
ingår i avgiften men måste föranmälas 
och begränsat deltagarantal)

Ok-sektionen håller i en nätverksträff 
torsdagmorgon, med lite praktisk 
touch där vi bland annat pratar om 
hur vi hanterar svullnad efter fraktu-
rer. 

Programmet är såklart helt öppet för 
eget val, botanisera bland de tillgängli-

ga föreläsningarna och bygg det sche-
ma som tilltalar dig mest. Missa inte 
heller att ta del av det sociala program-
met.

Varmt välkomna!  Kongressavgiften är 
reducerad till 24 juni, därefter höjs 
den.

Kontaktperson för fysioterapeuter: 
Rebecca Johansson 
Rebecca.johansson@liv.se

I år var det göteborgarnas tur att ar-
rangera detta årliga möte. Arbetstera-
peuter och fysioterapeuter aktiva på 
Handkirurgen Sahlgrenska, Handmot-
tagningen SU/Mölndal  (båda tillhör 
område Arbetsterapi och Fysioterapi)
och Göteborgs Handcenter tillsam-
mans med ”Svensk Förening för Han-
drehabilitering” fick hålla i trådarna. I 
år var intresset rekordstort och trots 
att lokalen rymde många fler än vad 
som förväntades var man tvungen att 
säga nej till flera. Å ena sidan roligt 
men tråkigt att inte alla som ville fick 
plats. Elisabeth Hagert, docent talade 
om ”Betydelse av proprioception vid 
handledsinstabilitet”och visade även 
praktisk undersökningsteknik. Jonny 
Andersson, överläkare i handkirurgi 
samt Scott McDonald leg. arbetstera-
peut talade och visade praktiska  

övningar med tema ”Handledens liga-
mentskador”.

Martin Byström, specialistläkare hand-
kirurgi berättade om infektioner.

Johanna Blomstrand, leg arbetstera-
peut och doktorand: ”Översättning: 
valditets- och reliabilitetstestning av 
Michigan Hand Outcomes Question-
naire (MHQ) för patienter med kirur-
giskt behandlad distal radiusfraktur”. 

Ingrid Andreasson leg.arbetsterapeut 
och doktorand ”Patienters beskrivning 
av aktivitetsförmåga efter felläkt distal 
radiusfraktur”. 

Undertecknad samt Johanna Blomst-
rand berättade om Radiusmottagningen 
på Mölndal- ett samlat effektivt om-
händertagande med ökad kvalitet för 
patienten.

Johan Niklasson, leg fysioterapeut: 
Rehabilitering efter komplicerade radius- 
frakturer.

Tjugo utställare visade sina produkter, 
gav tips och skapade nätverk.

Fredagseftermiddagen avslutades med 
en inspirationsföreläsning av Carina 
Jerlov, pedagog. Den bjöd på aha-upp-
levelser, igenkänning och många bra 
råd, för oss alla som arbetar med 
människor. Hon talade om hur viktigt 
det första ögonblicket är, det kommer 
aldrig igen. Hälsa- ta i hand eller möt 
blicken. LÖK: Le. Ögonkontakt. 
Kroppsspråk. Ge ett välkomnande, en 
känsla av att det är en viktig person. 
Börja aldrig med en gång, det viktigaste, 
utan låt mottagaren landa på tanke- 
linjen. 

/ Ethel Andersson

Ortopediveckan i Karlstad  
27-31 augusti 2018

Handdagarna i Göteborg  
15-16  mars 2018
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Stötvågsbehandling 
ger snabbare resultat

Stötvågsbehandling är en väletablerad behand-
lingsmetod som vinner alltmer förtroende tack vare 
sina positiva effekter för patienter och genom att 
underlätta arbetet för många läkare och terapeuter.

– Stötvågsbehandlingen löser inte hela problemet, men 
startar en läkningsprocess. Smärtan minskar, vilket under
lättar att få med sig patienten i övrig träning. Stötvågs
behandlingen ger snabbare resultat, vilket ger motivation 
till övrig rehabilitering, säger Jesper Olsson, en av 
fyra sjukgymnaster på kliniken Stay Active i Troll
hättan.

Stötvågsbehandling används framgångsrikt 
på svårbe handlade muskuloskeletala be
svär i senor, muskler och senfästen och är 
ett effektivt alternativ till kortison och kirur
giska ingrepp. Jesper Olsson har goda er
farenheter efter att ha arbetat med metoden 
i snart fem års tid.

– Stötvågsutrustningen är användarvänlig och den 
maskin vi använder mest. Den gör det möjligt att lägga 
upp en behandlingsserie för patienten, där jag till exempel 
kan se  exakt antal slag från förra behandlingen. Tidigare 
kunde jag bara följa patienten via journalen.

Patienttrycket blev stort när Jesper Olsson och hans 
 kollegor började erbjuda stötvågsbehandling och gehöret 
har varit positivt.

– Stötvågsbehandlingen gör visserligen ont för patienten, 
men med den smärtlindring behandlingen ger, står de flesta 
ut med att det gör ont någon minut.

Stötvågsutrustningen underlättar dessutom för terapeuten.

– Det har sparat mina händer och fingrar mycket. Ti
digare behövde jag arbeta mycket mer med 

händerna. Dess utom går stötvågsbehand
lingen betydligt snabbare, vilket är skönt 

även för patienten.

» RADIELL STÖTVÅGSUTRUSTNING

En luftkompressor accelererar en kula i handenheten och  stötvågor 
uppstår av trycket. Tryck och frekvens styrs direkt från den 
 ergo nomiska handenheten, som också visar antalet slag  
under behandlingen.

» FOKUSERAD STÖTVÅGSUTRUSTNING

En patenterad teknologi där en elektromagnetisk cylinder avger  
hög energi. Den fokuserade behandlingen gör det enklare att  
med stor precision tillföra energi och genom att använda  
olika gelpads bestämma behandlingsdjupet.  
Energi och frekvens styrs från  
handenheten.

www.medema.se

Medema
erbjuder stötvågs -

apparater från Storz
Medical för både radiell
& fokuserad stötvågs-

behandling. 


