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omt sektionen

KALLELSE ÅRSMÖTE 2018
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi/Fysioterapeuterna kallar till årsmöte fredagen 

den 9 mars 2018 kl. 16.30. Årsmötet hålls på Courtyard by Marriott Stockholm. 
Motioner från sektionens medlemmar ska vara sektionsstyrelsens sekreterare tillhanda 

senast den 8 februari 2018: nina@omtsweden.se
Välkomna!
Styrelsen 

Förra året blev ett mycket annorlun-
da år för mig då jag i september 
2017 drabbades av hjärtstopp efter 
en hjärtinfarkt. Efter ett optimalt 
omhändertagande och bra rehabilite-
ring är jag sedan årsskiftet tillbaka på 
heltid som förbundsordförande vilket 
jag känner mig både glad och tack-
sam för. Jag har personligen fått upp-
leva hur hälso- och sjukvården fung-
erar som bäst, och har med mig vik-
tiga erfarenheter av att vara patient.

Efter att själv ha fått ta del av god 
hälso- och sjukvård från många sam-
verkande yrkesgrupper, inte minst 
kompetenta fysioterapeuters insatser, 
så är jag bara ännu mer stärkt i över-
tygelsen om hur viktigt det är att satsa 
mer på prevention, träning och reha-
bilitering. 

Under många år som sjukgymnast 
var jag den som med ett professio-
nellt tränat öga och öra kunde under-
lätta för patienter att ta tillvara den 
egna kraften, uppmuntra den egna 
aktiviteten, understödja och facilitera 
till rörelse. Nu efter att som patient i 
ett mycket utsatt läge ha fått uppleva 
kraften i ett professionellt omhänder-
tagande, så är jag ännu mer stolt över 
att som förbundsordförande få före-
träda vår profession.

Utan fysioterapeutens handfasta led-
ning och stöd på akutavdelningen 
hade det varit omöjligt för mig att 
mobiliseras. Kroppen värkte, jag var 
rädd och blotta tanken på att gå i en 

trappa var omöjlig. Men med proffsigt 
bistånd blev det omöjliga möjligt.

Väl hemma fortsatte rädslan och 
oron. Jag var mycket i stillhet och ak-
tade mig dagarna i ända. När jag 
efter sex veckor kom på cykeltest 
hos fysioterapeuten kom vändningen. 
Med professionellt och kunnigt be-
mötande blev både jag och min fru, 
som var med på besöket, övertygade 
om att jag visst kunde röra mig och 
att det var dags att börja träna. Räds-
lan försvann och livet började åter-
vända på riktigt. Gissa om jag tänkte 
på vår vision i Fysioterapeuterna: 
Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv 
i rörelse.

Fysioterapeuters insatser är inte själv-
klara för alla patienter. Alla patienter 
erbjuds inte fysioterapeutiska insatser 
i det akuta skedet och inte heller på 
lång sikt i rehabiliteringen. Det är 
lång väg kvar tills hälso- och sjukvår-
den är jämlik. Vår vision blir bara 
mer och mer angelägen, med tanke 
på hälsoläget och våra levnadsvanor.

I september är det val i Sverige. Det 
ger oss tillfälle att från förbundets 
alla delar driva våra viktigaste frågor 
i ett intensivt påverkansarbete. För-
bundet fortsätter att driva och sprida 
Rörelselyftet, som är en rapport med 
konkreta förslag om tre lyft för Sverige, 
där vi lyfter att det ska finnas en fysi-
oterapeut knuten till varje svensk 
skola, att ergonomer och företagshäl-
sovård ska vara tillgängligt för alla i 

arbetslivet samt att det ska finnas en 
medicinskt ansvarig rehabiliterings-
ansvarig, MAR, i varje svensk kom-
mun. 

För att nå ut med vårt budskap be-
höver vi alla hjälpas åt. Kanske är det 
dags att ta tillfället i akt och bjuda in 
politiker att gå med i ditt arbete? Följ 
ett yrke i rörelse, är förbundets devis. 
Passa på och bidra till att sprida bra 
information om vårt yrke.

Fysioterapeuterna firar 75 år i år. Vi 
tänker fortsätta göra skillnad för Sve-
riges fysioterapeuter och sjukgym-
naster liksom för medborgare och 
patienter. Låt oss göra det tillsam-
mans!

/Stefan Jutterdal

Att göra det omöjliga möjligt
ÖVRIGA KURSER  
Klinisk resonemang - Praktisk inriktad kurs om smärta, funktion och motorisk kontroll 
Kliniskt resonemang - Ländrygg/Bäcken 3-4 mars 2018 Stockholm
Kliniskt resonemang - Nacke/Skuldra 4-5 maj 2018 Stockholm

Kinesiologi    
Kinesiologi - Del 3 Nacke/Skuldra &  18 maj 2018 Stockholm 
Ländrygg/Bäcken/Höft
  
Ultraljudskurser - Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)  
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremitet 15-16 mars 2018 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs övre extremitet 16-17 maj 2018 Stockholm
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  

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik (www.ultraljudsdiagnostik.info)  
Fördjupning övre extremitet 22-23 februari 2018 Borås
Fördjupning nedre extremitet 5-6 april 2018 
Repetition/examinationskurs 24-25 maj 2018 Borås

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

OMT 1 Övre 9-11 april, 21-22 maj, 11-12 juni 2018 Göteborg

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

OMT 1 Nedre 16-18 mars, 14-15 april, 5-6 maj Umeå

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 2 Start aug 2018 Göteborg

OMT 2 Start jan 2019 Lund

OMT 3 Start aug 2018 Göteborg

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

EVENEMANG/KONGRESSER Datum Ort
Kongress och årsmöte OMT/FYIM 2018 9-10 mars 2018 Stockholm
Kurs och workshop i rörelsekontroll enl. Sahrmanns MSI - Nacke/skuldra 26-27 maj 2018 Stockholm
Information och anmälan se www.OMTsweden.se

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

SYFTE MED PRISET ÄR :
• Hedra Freddy Kaltenborn och hans  

arv inom OMT, nationellt och  
internationellt.

• Förankra sektionens historiska rötter

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

 

NOMINERING: 
Vetenskap om nominering sker via annon- 
sering i Manualen, sektionens hemsida  
och via Facebook samt fysioterapeuternas 
hemsida. Nominering med motivering kan  
göras av leg. fysioterapeut som är medlem i 
OMT sektionen och skall vara öppen (ej 
anonym). Nomineringen skall ske senast 
15 december året innan och skickas in  
till vald styrelseledamot i enlighet med  
annonsen om nominering. 

BESLUT: 
Beslut fattas av en jury bestående av  
sektionsstyrelsen. Beslut fattas med  
majoritet via sluten omröstning efter  
presentation och diskussion. 
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För manualens läsare, vem är du? 
Jag är en privatpraktiserande sjukgym-
nast i Östersund sedan 1983 och har 
varit Östersund trogen Jag är Specia-
list inom OMT och har min akade-
miska vidareutbildning på Karolinska 
Institutet parallellt med kliniskt arbete. 
Jag publicerade första studien 2007 
och disputerade 2017. 

Hur började allt för dig? 
Oj, det minns jag knappt… men jag 
har alltid varit intresserad av rörelse 
och kroppen. Jag höll själv på med 
dans innan jag började utbilda mig till 
sjukgymnast, men det var nog så det 
började med sjukgymnastiken. Min 
forskning började genom att jag fick 
inspiration av amerikansk variant som 
hette Treatment based classification 
(TBC).

I ett andetag, vad har din forskning 
handlat om? 
Kliniska beslut för sjukgymnaster med 
patienter med ländryggssmärta!

Vad är dina viktigaste lärdomar av 
din egen forskning? 
Jag har jobbat mest med att utveckla 
och testa ett behandlingsstrategibase-
rat klassifikationssystem som heter 
TRESToch tror att den kan vara till 
bra stöd för kliniker oavsett kompe-
tens eftersom den är flexibel. Fysiote-
rapeuterna var överens i bedömningen 
av den lämpligaste behandlingen för 
patienten, men var inte alltid lika över-
ens om de kriterier som låg till grund 
för behandlingsbeslutet

Varför forskning? 
Jag är helt enkelt nyfiken på att ta reda 
på vad vi gör, och varför vi gör det!

Förvånad över något resultat?  
Det är viktigt för sjukgymnasten med 
segmentell rörlighetsundersökning för 
mobiliseringsbeslut, detta trots dålig 
inter-reliabilitet mellan sjukgymnaster 
för denna undersökning, dock stäm-
mer det väl med mitt egna kliniska 
arbete.

Vad har du för planer för framtiden? 
Först analysera färdigt min fjärde stu-
dies data. Sen hade det varit kul att 
åka ut i världen och kanske forska 
vidare. Eftersom det pågår forskning 
på olika håll kring kliniskt beslutsfat-
tande hade det varit bra med någon 
form av samarbete, även om det kan 
vara svårt när många värnar om sin 
modell internationellt.

”Min forskning har haft fokus på sjuk-
gymnasten och ett naturligt steg är att 
forska mer kring patientens upplevelse 
hur behandlingsbeslut sker i klinisk 
vardag”.

Intervju Birgitta Widerström ........................... 5

Clinical Decision-Making in Physiotherapy  
for Low Back Pain in Primary Health Care ........ 6

Styrelsen arbetar ........................................... 7

FYIM/OMT kongressen Theory and Practice  
har många godbitar!  ..................................... 7

Manual Therapy Research Review .................... 8

Intervju Birgitta Widerström
Birgitta Widerström 
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Ländryggssmärta är ett globalt och 
vanligt förekommande hälsoproblem 
som kan ge en betydande nedsatt 
funktionsförmåga och ett långvarigt 
lidande. Dess orsak är oftast okänd 
och för en systematisk och målinrik-
tad fysioterapeutisk behandling, har 
det av forskarsamhället framhållits 
som viktigt att identifiera och kategori-
sera ländryggsmärta till undergrupper. 
En sådan kategorisering kan fungera 
som en vägledning vid fysioterapeutis-
ka behandlingsbeslut och kan leda till 
en förbättrad behandling och förbätt-
rade behandlingsresultat för patienter 
med ländryggssmärta. Det är dock 
oklart på vilket sätt fysioterapeuternas 
kliniska resonemang leder fram till ett 
behandlingsval och hur patientens 
kliniska status matchas till de behand-
lingar som fysioterapeuter använder. 

Avhandlingen ” Clinical Decision- 
Making in Physiotherapy for Low 
Back Pain in Primary Health Care” 
fokuserar på fysioterapeuters kliniska 
resonemang och behandlingsbeslut vid 
behandling av ländryggssmärta i pri-
märvården Avhandlingen har fyra del-
studier, varav tre utvecklar och under-
söker klassifikationssystemet TREST 
(Treatment-Strategy-Based classifica-
tion system) och en delstudie är en 
intervjustudie som utforskar kliniskt 
resonemang bland fysioterapeuter i 
primärvården kring ländryggssmärta 
och vad som påverkar deras behand-
lingsval. 

Klassifikationssystemet TREST har 
inspirerats av och vidareutvecklar ett 
amerikanskt klassifikationssystem kall-
lat Treatment Based Classification Sys-
tem (TBC). TREST innehåller fyra 
subgrupper som har olika fysiotera-
peutiska behandlingsinriktningar eller 
strategier. Dessa subgrupper har fått 
namnen smärtlindring, stabiliserings-

träning, mobilisering och träning. 
TREST innehåller ett kontinuerligt 
kliniskt resonemang under pågående 
behandling som innebär att patienten 
kan re-klassificeras i takt med ändrat 
kliniskt status som inte presenterats 
tidigare i klassifikationslitteraturen. I 
avhandlingen presenteras en algoritm, 
en beskrivning av ett kliniskt resone-
mang där patientens kliniska status 
matchas till de fyra olika behandlings-
strategierna. I algoritmen presenteras 
också vissa viktiga fynd och symptom 
från anamnes och undersökning och 
dessa ”nyckel” fynd och symptom fö-
reslås som kriterier i kategoriserings-
processen. 

Att använda behandlingsstrategier ökar 
klinisk användbarhet och flexibilitet 
genom att flera specifika tekniker eller 
metoder kan användas i varje sub-
grupp. Detta betyder att smärtlindring 
föreslås innehålla behandlingar såsom 
t.ex. akupunktur, traktion, riktnings-
specifika övningar eller neurodynamis-
ka tekniker. Stabiliseringsträning 
innehåller specifika och anpassade 
lågintensiva övningar med syfte att öka 
lumbal dynamisk kontroll och koordi-
nation, medan träning innehåller sam-
mansatta högintensiva och komplexa 
övningar med ett syfte att öka lumbal 
belastningstolerans. Mobilisering har 
som syfte att normalisera eller öka 
lumbal rörlighet och kan vara aktiva 
övningar och passiva tekniker. Det är 
upp till fysioterapeuten att bedöma 
vilken teknik eller metod man tror kan 
passa bäst för den enskilda patienten i 
relation till sin egen beprövade erfa-
renhet, kunskap och färdighet. Som 
exempel kan en patient som kategori-
serats till mobilisering behandlas med 
mobiliserande aktiva övningar, mobili-
serande passiva tekniker enligt Kalten-
born/Maitland, eller passiv mobilise-

ring under aktiv rörelse enligt Mulli-
gan, eller en kombination av dessa.  

Resultaten i avhandlingen visar att 
erfarna OMT fysioterapeuter hade en 
mycket god överenstämmelse när de 
kategoriserade patienter med länd-
ryggssmärta till en av behandlingsstra-
tegierna och att överensstämmelsen 
var måttlig till mycket god för tre av 
de fem föreslagna kriterierna (uni-eller 
bilaterala ryggfynd, irritabilitet och 
neurologiska symptom och fynd). Att 
de hade en mycket bra överenstäm-
melse för vilken behandlingsstrategi de 
trodde var mest lämplig för en patient 
men inte var lika överens om de krite-
rier som skulle leda fram till behand-
lingsstrategin mynnade ut i den delstu-
die som undersökte hur var och en av 
fysioterapeuterna tillämpade kriterier-
na. Resultatet av den delstudien visade 
att de kriterier som användes och där-
för har stöd för att användas i katego-
riseringsprocessen är: närvaro/frånvaro 
av ”neurologiska symptom och fynd”, 
”bilaterala ryggfynd” och ”specifika 
segmentella fynd” samt grad av symp-
tom ”irritabilitet” och ”funktionsför-
måga”. 

Flera aspekter av fysioterapeuternas 
kliniska resonemang och dess betydel-
se för behandlingsval för ländryggs-
smärta kom fram under intervjuerna. 
Den behandlingsinriktning som finns 
på arbetsplatsen och hälso- och sjuk-
vårdens prioriteringar påverkar vilken 
behandling som erbjuds patienten. En 
kategorisering av ländryggssmärtan 
d.v.s. resonemang om smärtmekanis-
mer och duration, samt kroppsliga 
undersökningsfynd, såsom neurologis-
ka fynd eller muskelsvaghet, styrde 
viken typ av behandling som ansågs 
lämplig. Patientens fysiska förmåga 
och delaktighet i behandlingen utgör 
förutsättningar för den behandling 

Tillsammans med FYIM så går vi ige-
nom sista förberedelserna inför årets 
kongress den 9-10/3 på Hotell Courty-
ard by Marriott på Kungsholmen i 
Stockholm. Om du mot förmodan har 
missat detta så kommer vi få lyssna till 
Jill Cook, Jeremy Lewis med flera. 
Länk till anmälan finns på hemsidan.

Vid förbundets kongress i november 
2016 behandlades Motion, nr 21:  
En sektion för Muskuloskeletal Hälsa, 
inskickad av MDT-sektionen. Kongres-
sen beslutade enligt förbundsstyrelsen 
att bifalla motionens första att-sats: Att 

under den kommande mandatperioden 
arbeta för att bilda en gemensam sek-
tion för de sektioner och intresseområ-
den som arbetar inom området Musku-
loskeletal Hälsa. När du läser detta har 
vi haft ett första inledande möte med 
berörda parter i frågan. 

Revidering/uppdatering av kompetens-
målen i vår specialistinriktning. Initialt 
så är vi ombedda att skicka förtydligan-
de till förbundet hur verksamhetsområ-
det skall tolkas, dvs den inledande be-
skrivningen på vårt specialistområde 
samt exempel på aktiviteter som bör 

inkluderas för uppfyllande av respektive 
kompetensmål. 

Lärarrådet har börjat med att uppdate-
ra material för våra steg 1 kurser som 
beräknas pågå under 2018 samt att vi 
utvecklar lärandeplattformen genom att 
köpa in föreläsningar inom tex radiologi, 
beteendemedicin och muskelfysiologi.

Till hösten planeras en OMT dag på 
tema Träning. Mer info kommer i kom-
mande nummer och på hemsidan.

/Styrelsen

som föreslås, och fysioterapeutens 
övertygelser och villkor samt tilltro  
till behandlingar och sig själv styr  
själva behandlingsvalet medan upplevd 
egen otillräcklighet var begränsande i 
behandlingsbesluten.

Sammantaget bidrar avhandlingen till 
ny kunskap genom en bättre förståelse 
för hur patienter med ländryggssmärta 
kan kategoriseras och vad fysiotera-

peuter tar hänsyn till i sina behand-
lingsbeslut. Klassificeringssystemet 
TREST är till för att underlätta och 
guida kliniska behandlingsbeslut och 
resultaten i avhandlingen har betydelse 
för dess fortsatta utveckling och fram-
tida studier. Framtida forskning kan 
fortsätta att identifiera kliniska fynd 
och symtom som kan identifiera un-
dergrupper för målinriktad fysioterapi, 

som i förlängningen kan leda till en 
mer riktad och optimal behandling för 
varje subgrupp. Såväl fysioterapeuter-
nas aspekter och patienternas perspek-
tiv behöver integreras i TREST. Först 
därefter kan sambandet mellan sub-
gruppering enligt TREST och behand-
lingsresultat undersökas. 

/Birgitta Widerström

Clinical Decision-Making in Physio- 
therapy for Low Back Pain in  
Primary Health Care

Styrelsen arbetar…

Main speaker, Jeremy Lewis, professor i 
muskeloskeletal vetenskap, Universite-
tet i Limerick, Irland, ställer många 
frågor runt vår kliniska inställning och 
utmanar våra förutfattande meningar.

Låt dig utmanas! 

• Hur många av våra patofysiologiska 
förklaringsmodeller håller måttet? 
Många av våra behandlingstekniker 
som riktar sig mot normalisering av 
strukturer kan förklaras med  
placebo-effekten. 

• Fokus på anatomiska strukturpro-
blem och dysfunktioner är vagt för-
ankrat i evidensverkligheten. Våra 

inlärda normer kan få sig en törn 
men det kommer också förslag på 
hur vi som kliniskt verksamma fysio-
terapeuter kan tänka nytt.

Rotatorcuff axelsmärta: fördjupning i 
uppfattning och omhändertagande

Forskning visar att för vissa axelsmärtor  
relaterade till rotatorcuffen kan ett väl 
utformat rehabiliteringsprogram vara 
lika så bra som operation. Hur vi som 
behandlare sätter ord på olika problem 
till aktuella patienter kan vara med att 
underbygga patienters tro på att opera-
tion är den enda utvägen. “It is possible 
that perceived benefit from surgery 

may be due to a placebo effect and 
possibly the enforced relative rest and 
graduated rehabilitation imposed by 
the surgical intervention?” 

Är excentrisk träning det bästa vid 
senskada?

Professor Jill Cook från Australien om 
praktiska råd för att överväga tidsför-
loppet av senskada när man fattar be-
handlingsbeslut. Om du inte identifie-
rar det ”rätta” förloppet så kan du göra 
besvären värre.

FYIM/OMT kongressen Theory and Practice  
har många godbitar! 



 

Welcome   

Welcome to the 14th edition of Research Review. I have been on      
sabbatical leave from the University for the last three months. A great 
time to recharge the batteries but I also caught up with some of my 
IFOMPT friends in Italy (Davide Albertoni) and Greece (Kostas Sakel-
lariou and Alexandros Sideris). Great hospitality from these folks. I 
have also been teaching in Sweden and Korea. Quite a different experience but great 
to be with enthusiastic manual therapists. In this edition, I have provided a range of 
papers from anatomical studies (e.g. Kennedy et al, 2017) to systematic reviews  (e.g. 
Smith et al, 2017) to a great editorial in the BJSM (Hegedus et al, 2017). I hope you 
enjoy these.  

Wishing you all a Merry Christmas and prosperous New Year.  Duncan 

 

 

Manual Therapy Research Review 

1                                                                                                                                                                 An IFOMPT publication 

Background: Longus capitis and colli are proposed to play a role in stabilising the cervical spine, 
targeted in clinical and research practice with cranio-cervical flexion. However, it is not clear if 
these muscles are anatomically or biomechanically suited to a stabilising role. 
Objectives: To describe the fascicular morphology of the longus capitis and colli, and estimate 
their peak force generating capabilities across the individual cervical motion segments. 
Study design: Biomechanical force modelling based on anatomical data. 
Methods: Three-part design including cadaveric dissection (n = 7), in vivo MRI muscle volume 
calculation from serial slices in young healthy volunteers (n = 6), and biomechanical modelling of 
the peak force generating capacities based on computed tomography scans of the head and 
neck. 
Results: Longus capitis and colli are small muscles spanning multiple cervical motion segments. 
Bilateral peak flexion torque estimates were higher in the upper cervical spine (0.5 Nm), and un-
likely to affect motion below the level of C5 (< 0.2 Nm). Peak shear estimates were negligible   
(< 20 N), while peak compression estimates were small (< 80 N). 
Conclusions: These data highlight the complex anatomy and small force capacity of longus 
capitis and colli, and have implications for their function. In particular, the small peak compres-
sion forces indicate that these muscles have a limited capacity to contribute to cervical stability 
via traditional mechanisms. This implies that the mechanism(s) by which cranio-cervical flexion 
exercises produce clinical benefits is worth exploring further. 
 
Commentary: 
It is great to see well-constructed anatomical studies that challenge clinical thinking and  

Paper One 
Kennedy, E Albert, M, Nicholson, H.  Do longus capitis and colli really stabilise the cer-
vical spine?  A study of their fascicular anatomy and peak force capabilities.  Musculo-
skeletal Science and Practice 32 (2017) 104–113 

 

PURPOSE: Manipulation and mobilisation of the cervical spine are well established interven-
tions in the management of patients with headache and/or neck pain.  However, their bene-
fits are accompanied by potential, yet rare risks in terms of serious adverse events, including 
neurovascular insult to the brain.  A recent international framework for risk assessment and 
management offers directions in the mitigation of this risk by facilitating sound clinical 
reasoning.  
 
The aim of this article is to critically reflect on and summarize the current knowledge about 
cervical spine manual therapy and to provide guidance for clinical reasoning for cervical spine 
manual therapy. 
 
Commentary:  
This paper written by one of the IFOMPT MO Delegates (Nathan Hutting) provides a good 
overview of the considerations required to provide safe therapy for patients presenting with 
cervical spine pain. This is a useful extension of the IFOMPT Cervical Screening documents 
available on the website: http://www.ifompt.org/ReportsDocuments/Cervical+Framework+Document.html 
These types of papers and documents need to be standard teaching and clinical resources for 
all manual therapists dealing with neck pain  
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Paper Two 
Hutting, N., Kerry, R., Coppieters,M., Scholten-Peeters, G.  Considerations to         
improve the safety of cervical spine manual therapy.  Musculoskeletal Science      
and Practice 33 (2018) 41–45 

Paper Three 
Smith BE, Hendrick P, Smith T, et al.  Should exercises be painful in the manage-
ment of chronic musculoskeletal pain? A systematic review and meta-analysis.     
Br J Sports Med 2017;51:1679–1687 

Background: Chronic musculoskeletal disorders are a prevalent and costly global health is-
sue. A new form of exercise therapy focused on loading and resistance programmes that 
temporarily aggravates a patient’s pain has been proposed. The object of this review was to 
compare the effect of exercises where pain is allowed/encouraged compared with non-painful 
exercises on pain, function or disability in patients with chronic musculoskeletal pain within 
randomised controlled trials. 
Methods: Two authors independently selected studies and appraised risk of bias. Methodo-
logical quality was evaluated using the Cochrane risk of bias tool, and the Grading of Recom-
mendations Assessment system was used to evaluate the quality of evidence. 
Results: The literature search identified 9081 potentially eligible studies. Nine papers (from 
seven trials) with 385 participants met the inclusion criteria. There was short-term significant 
difference in pain, with moderate quality evidence for a small effect size of −0.27 (−0.54 to 
−0.05) in favour of painful exercises. For pain in the medium and long term, and function 
and disability in the short, medium and long term, there was no significant difference. 
Conclusion: Protocols using painful exercises offer a small but significant benefit over pain-
free exercises in the short term, with moderate quality of evidence. In the medium and long 
term there is no clear superiority of one treatment over another. Pain during therapeutic ex-
ercise for chronic musculoskeletal pain need not be a barrier to successful outcomes. Further 
research is warranted to fully evaluate the effectiveness of loading and resistance pro-
grammes into pain for chronic musculoskeletal disorders. 
 
Commentary: 
Both patients and clinicians are often challenged by how hard to push into pain when some-
one has a chronic pain condition. This well constructed systematic review offers a good    
answer. Moving into pain on the short term offers significant benefit over not moving into 
pain. Not surprisingly there appears to be less obvious benefit in the medium to long term.  
But as we all know, showing these patients that pain does not equal harm is an important 
first step in them taking control of the pain and their lives. 

assumptions. While there are a large number of studies that have used the deep cervical  
flexor group of muscles as both tests and treatments, this study questions the capacity of 
these muscles to provide sufficient force generation to improve cervical stability, that has  
previously been suggested. However, it is also important not to throw away current concepts 
but perhaps to consider the complex functions of how muscles provide both stability and   
mobility. Normal function requires an orchestra of muscles to work. It is good to challenge  
the assumptions around how we think exercises work and this study will provide a stimulus 
for other researchers to look at the muscle actions in non-cadaveric studies. 
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Welcome   

Welcome to the 14th edition of Research Review. I have been on      
sabbatical leave from the University for the last three months. A great 
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Commentary: 
Finally, in this version of the Research Review I would like to draw your attention to this    
eloquent editorial written by three people who really know their stuff when it comes to     
diagnostics!!  I really like the following comments from these authors: 
 
“Clinicians should quit looking for overly simplistic answers. Clinical diagnosis, like producing 
a great wine, is complex and requires an appreciation of the data that can be gathered within 
the nuances of patient interaction. Like a good wine connoisseur who understands what vari-
etal matches each selected food, the clinician can refine his or her examination by using 
meaningful tests and measures that may serve a variety of purposes”  
 
Life is too short to drink bad wine so let’s get better with our tests!  
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Paper  Four 
Eric J Hegedus, Alexis A Wright, & Chad Cook.  Orthopaedic special tests and diag-
nostic accuracy studies: house wine served in very cheap containers.  British Jour-
nal Sports Medicine  Volume 51, Issue 22  2017 page 1578 

 
Reciprocal Recognition 

IFOMPT is working towards reciprocal recognition of members of IFOMPT Member Organisa-
tions.  All IFOMPT Member Organisation’s educational 
programmes are required to meet IFOMPT educational 
standards in advanced orthopaedic manual physical 
therapy in order to obtain membership in IFOMPT. 
Member Organisations of each country are encouraged 
to  accept individuals who have trained in other Mem-
ber Organisation countries as full, voting members in 
their countries’ OMPT organisation. 
 
What is reciprocal recognition? 
Reciprocal recognition is when OMPT organisations of 
two countries agree that a member of one Member 
Organisation is able to become a member of another 

Member Organisation without added requirements such as further examination, portfolio re-
view, or     additional education.  Reciprocal recognition is linked to allowing the OMPT trained 
physical therapist to have the same rights and privileges within the Member   Organisation as 
others within the organisation who have successfully completed an IFOMPT approved OMPT 
educational programme. 
 
Which countries have reciprocal recognition? 
The Member Organisations from Australia, Canada, New Zealand, the UK, USA, Germany, 
Denmark, Sweden, and Finland accept all graduates of IFOMPT approved OMPT programmes 
as OMPT specialists within their organisations.  This is essentially expands the concept of 
“Reciprocal Recognition” to “Universal Recognition” of the expertise of physical therapists 
trained in IFOMPT approval programmes for all the Member Organisations that represent 
these countries. 
 
Registration and license to practice 
Reciprocal recognition is not linked to registration or licensure to practice in a Member  
Organisation country. The physical therapist must still meet the country’s registration or  
licensure requirements to work and practice physical therapy 
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HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDEMA

EasyAngle ger enklare mätningar 
och mer motiverade patienter

En utmaning för många fysioterapeuter är att hitta 
sätt att motivera sina patienter att fortsätta med re-
habiliteringsträningen även när smärtan har börjat 
avta, något som är viktigt för att undvika återkom-
mande problem. En svensk innovation, EasyAngle 
har visat sig kunna vara till stor hjälp med det både 
för behandlare och patient. 

– Jag använder EasyAngle både vid ledmobilisering och vid 
muskulär behandling. Ofta mäter jag både före och  efter 
en behandling. Det är kul att se att det händer något och 
det gör även att patienten blir mer motiverad, berättar Åsa 
Bocké, leg. fysioterapeut, OMT steg 3, vid Stockholms 
 RehabKlinik City/Södermalm.

EasyAngle ger noggranna mätningar av ledrörligheten och 
ersätter de tre mätinstrumenten traditionell goniometer, ink
linometer och myrinmätare.

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

EasyAngle underlättar även journalföringen genom att det 
enkelt går att spara värden. Åsa Bocké upplever dessutom 
att den digitala funktionen underlättar kommunikationen med 
patienten och gör patienten mer delaktig i sin behandling.

– Det är ett mycket pedagogiskt verktyg. Förutom att visa 
på resultat av en behandling direkt i displayen, går det att 
förklara för patienten att det inte är konstigt 
att hon eller han till exempel har ont i 
höger sida, när graden av rörlighet 
skiljer sig så jämfört med vänster. 
Kvaliteten och tydligheten i mät
ningen ökar dessutom trovärdig
heten och är ytterligare något 
som är av betydelse för patien
tens motivation, säger Åsa Bocké.

– Med EasyAngle
klarar du dig med

ett instrument, som
dessutom är lättare

att hantera.

www.medema.se

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

• Används för mätning av alla kroppens leder.

• Mäter snabbt, enkelt och exakt.

• Ersätter den traditionella goniometern, inklinometern och 

myrinmätaren.

• Har en lättläst display och sparar de fem senaste resultaten.

• Kan användas med en hand och därmed lämnar  

andra handen fri att stötta patienten.


