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At
t gå kurs 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 2019

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

A-kurs, Lumbalryggen
Gbg 11-14 september
Sthlm 6-9 november
Malmö 4-7 december

B-kurs, Cervikal- och 
Thorakalryggen
Gbg 9-12 oktober
Sthlm 19-22 november

C-kurs, Avancerad 
problemlösning lumbalrygg  + 
nedre extremitet
Gbg 2-5 oktober

D-kurs, Avancerad problem-
lösning cervical- och 
thoracalrygg + övre extremitet
Sthlm 26-29 november

Examen
Göteborg 23 november

Avancerat Kliniskt 
Resonemang
manuella tekniker

22-23 november 

Göteborg

Advanced Extremity
30 september - 1 oktober

22-23 november Stockholm

ny 2-dagarskurs!

ÖVRIGA KURSER   
Klinisk resonemang - Praktisk inriktad kurs om smärta, funktion och motorisk kontroll Kinesiologi  
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet  10-10 juni 2019 Stockholm
Hands-on C repetition och examen 12-13 juni 2019 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs nedre extremitet 26-27 september 2019 Stockholm
Hands-on B fördjupningskurs övre extremitet  12-13 november 2019 Stockholm
Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet  5-6 december 2019 Stockholm
Hands-on MSK kurs scanning av barn 7 december  2019 Stockholm
Hands-on Sweden grundkurs inom MSK injektioner 25 september 2019 Stockholm
med genomlysning med ultraljud

Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik(www.ultraljudsdiagnostik.info)  

Ultraljudskurser  
Repetition och examenskurs 5-6 september 2019 Linköping
  
Klinisk Neurodynamik  

Klinisk Neurodynamik - Nedre  10-11 oktober 2019 Stockholm
  
Manipulationskurs  

Manipulationskurs (High Velocity Thrust Technics) 3-4 oktober &  Stockholm
 25-26 november 
Kinetic Control  
Kurs i rörelskontroll & koordination rund ländrygg & höft 30-31 augusti  2019 Stockholm
Kurs i rörelsekontroll & koordination runt nacke & skuldra 11-12 oktober 2019 Stockholm
Flexibility for movement efficiency and movement health 16-19 maj 2019 Stockholm

OMT-UTBILDNING Datum Ort 
(OMT 1-kurser för leg. fysioterapeuter och fysioterapistudenter termin 6)
OMT 1 Övre 28-30 aug, 19-20 sep 10-11 okt 2019 Västerås
OMT 1 Övre 18-20 sep, 17-18 okt, 14-15 nov 2019 Lund
OMT 1 Övre 25-27 okt, 22-23 nov, 6-7 dec 2019 Stockholm
OMT 1 Nedre 6-8 sept, 12-13 okt och 9-10 nov 2019 Umeå
OMT 1 Nedre 7-9 okt, 4-5 nov, 2-3 dec 2019 Göteborg
OMT 1 Nedre och Övre sep - dec 2019 Haninge
OMT 2 Start 29 aug 2019   Lund 
OMT 3 Start jan 2020 Göteborg

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

EVENEMANG/KONGRESSER Datum Ort
Shoulder rehabilitation med Ann Cools  17-18 januari 2020 Stockholm
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Jag heter Erik Nexborn och är ny 
ordförande i OMT-sektionen efter 
Kalle Nordén, som avgick på senaste 
årsmötet i mars. Jag jobbar som fysi-
oterapeut på kliniken Idrottsrehab i 
Göteborg. De senaste 7–8 åren har 
jag ägnat mig åt att förkovra mig 
inom OMT. 2016 blev jag invald i 
styrelsen med ansvar för externa 
kurser. 

Jag skulle vilja börja med att tacka 
alla deltagare på kongressen som gick 
av stapeln i mars. Vi är i stora drag 
mycket nöjda med dagarna, men det 
finns alltid saker att förbättra och vi i 
styrelsen har som mål att alltid erbjuda 
en kongress som håller högsta möjliga 
nivå. Nästa kongress kommer åter 
igen vara tillsammans med Sektionen 
för Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, 
men planeras lite tidigare på året än 
vanligt. Save the date 7–8/2 2020. 
Hoppas att ni kommer!

Vi har även gjort klart med en 
OMT-dag till hösten. Vi har bjudit 
in Diane Lee för en endags-föreläs-
ning i Stockholm, Save the date 17 
oktober 2019. Det är ett sätt för sek-
tionen att ge tillbaka till sina med-
lemmar och kommer därför bli ett 
kraftigt rabatterat medlemspris. Vi 
hoppas på en trevlig dag. 

Som ny i rollen som ordförande,  
kände jag att jag behövde fräscha 
upp kunskapen om syftet med sek-
tionen. Så efter att ha läst på lite om 
stadgarna och haft många givande 
samtal med OMT-kollegor om 
OMT:s historia så har jag fått lite 
tankar kring oss som sektion. 

Som relativt ny inom OMTn har jag 
hamnat i situationer där andra fysio-
terapeuter tycker det verkar konstigt 
att jag har studerat OMT och samti-
digt jobbar på en idrotts medicinsk 
klinik. Jag är skolad i den ”nya” 
OMTn och har sett detta som en 
fördjupning inom fysioterapi och inte 
den konceptbaserade utbildning som 
den en gång varit. Jag får ofta förkla-
ra för kollegor vad OMT innebär 
idag och ser att det kan vara vår 
största uppgift; att förändra hur an-
dra ser på oss som vidareutbildats 
inom OMT. Det som jag tyvärr blir 
mer frustrerad över är att vi regel-
bundet också får försöka förklara för 
vårt förbund vad vi gör. Förslagen 
som ligger kring specialistordningen 
förpassar oss till att vara en inrikt-
ning inom specialistområdet ”Rörel-
sestödjeorganen”.  Vi har vid flertalet 
tillfällen försökt förklara hur vi är 
organiserade nationellt och interna-
tionellt utan gehör. En förutsättning 
för att förbundet skall kunna föra vår 
talan är att de måste veta vad vi gör. 
När Manualen kommer ut så bör 
förbundsstyrelsen ha tagit beslut an-
gående hur det blir med specialistor-
dningen, vi får vänta och se och gör 
vårt yttersta för att driva vidare sam-
tal med förbundet. 

Min tidigare roll som ansvarig för 
externa kurser inom sektionen har 
varit rolig och det är lätt att dras med 
i hypen kring vissa föreläsare och det 
blir lätt att driva på och marknadsfö-
ra dessa namn och kurstillfällen hårt. 
Så efter att ha läst stadgarna så up-
penbarar sig det mest naturliga. Vi 

som sektionsstyrelse ska ”främja  
och utveckla grund-, fördjupning- 
och vidareutbildning inom specialist-
området OMT i enlighet med IF-
OMPTs standard, vidare att utveckla 
specialiseringen och yrkesgruppens 
legitimitet”. 

Med det i tankarna vill jag avslut-
ningsvis slå ett slag för våra OMT-ut-
bildningar med våra fantastiska 
OMT-lärare i spetsen, som jag vet 
lägger ner både kropp och själ i vad 
dom gör och undervisar i internatio-
nell världsklass. Utan våra drivna 
lärare så hade inte OMTn varit där 
den är idag!

Jag hoppas att med historien bakom 
oss som stöd och utvecklingen som 
har skett kan leda oss fram i fortsatt 
utveckling av vårt specialistområde. 
Med de människor som arbetar i och 
kring OMTn är jag inte orolig, utan 
vi går en ljus framtid till mötes. 

Ny ordförande

LEDAREN | Erik Nexborn

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.

omt sektionen
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Professor Freddy Kaltenborn var 
grundare till den ortopediska manu-
ell terapin världen över. Han var  
också grundare till IFOMPT. Han var 
giganternas gigant i den manuella 
terapin världen över, och engagerade 
och utvecklade OMT i 70 år. Freddy 
Kaltenborn har gått ur tiden, och 
hans bortgång berör fysioterapeuter 
världen över.

Freddy Kaltenborn föddes 1923 i Nor-
ge. Under 50-talet hade inte fysiotera-
pi blivit en profession än, när han bör-
jade utveckla sitt intresse för manuell 
terapi i Norge, och senare i Tyskland. 
Han fick kliniskt positiva effekter på 
patienter, men ville förstå varför. Fred-
dy Kaltenborn började då studera de 
fysiologiska effekterna av manuell te-
rapi tillsammans med James Cyriax, 
James Mennell och Alan Stoddard, 

vilket gjorde honom till den första 
kliniska forskaren inom fysioterapi. 

Freddy Kaltenborn förde sina kunska-
per vidare till Olaf Evjenth, Robin 
McKenzie, Brian Mulligan och många 
fler, som utvecklade sina koncept base-
rade på Freddy Kaltenborns erfaren-
heter. Han var också tillsammans med 
Geoffrey Maitland och Gregory 
Grieve grundare av IFOMPT i Mon-
treal 1974, och blev också IFOMPT:s 
första ordförande för standards comi-
tee. Han var också betydelsefull för 
USA:s manuella fysioterapeuter, då 
han var med och grundade AAOMPT 
(American Academy of Orthopedic 
Manual Physical Therapists). 

Freddy förtrollade världens alla manu-
ella terapeuter med sin kunskap, och 
sitt engagemang. Hans böcker och 

kliniska handlag inspirerade oss alla 
till att göra framsteg och utvecklas i 
vår yrkesprofession. Men framför allt 
har han bidragit stort till att svenska 
fysioterapeuter har fått möjlighet till 
att få en unik självständighet och eget 
ansvar i vårt yrke. 

Freddy Kaltenborn var en av, om inte, 
den mest betydelsefulla personen för 
den manuella terapin världen över, och 
det är med största sorg vi har mottagit 
att han inte finns med oss längre. Våra 
tankar går till hans närstående, och 
framför allt Traudi, hans fru, som har 
funnits vid hans sida under hans enor-
ma yrkeskarriär. För att hedra Freddy 
Kaltenborn kommer ett större reportage 
publiceras i nästa upplaga av manualen 
för ortopedisk manuell terapi. 

/skrivet av Helen Bäckstedt

Professor Freddy Kaltenborn har lämnat oss 
- blev 96 år gammal

Professor Freddy Kaltenborn

omt sektionen
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Det prestigefyllda Kaltenbornpriset 
delades ut under OMT-kongressen i 
Göteborg i mars. Flera framstående 
fysioterapeuter under det gångna 
året var kandidater för priset, men 
Ragnar Faleijs mångåriga engage-
mang för OMT sektionen både na-
tionellt och internationellt gjorde 
honom till vinnare av priset.

Ragnar Faleij har mottagit utmärkelsen 
Kaltenbornpriset 2019 tidigare i vår. 
Kaltenbornpriset delas ut vartannat år 
av OMT sektionens styrelse, och detta 
var andra gången priset delades ut. 
Förra gången delades priset ut till Pe-
ter Michaelsson för hans engagemang, 
struktur och ihärdighet att etablera en 
master i fysioterapi med inriktning 
OMT i Luleå. Årets Kaltenbornprista-
gare Ragnar Faleij hade också en bety-
dande roll i etableringen av OMT 
mastern i Luleå, då han och Peter Mi-
chaelsson satt i en gemensam grupp 
som utredde specialistordningen inom 
LSR och började prata om en 

OMT-master. Ragnar var positivt in-
ställd till idén och långa processer och 
diskussioner med Luleås tekniska uni-
versitet ledde fram till Sveriges första 
masterutbildning i fysioterapi med 
inriktning OMT. 

Ragnar har också nästintill hela sitt 
yrkesliv haft en stor del i utvecklingen 
av ortopedisk manuell terapi i Sverige. 
Han har under flera år bedrivit utbild-
ningar, inte bara på Luleå Tekniska 
universitet, utan också på Haninge 
Fysiocenter och numera Medfit, där 
han har sett till att utbilda fysiotera-
peuter under årens gång att bli duktiga 
manuella terapeuter.

Vår pristagare tog emot priset med 
stående ovationer under OMT-kon-
gressens bankett. En stolt och glad 
Ragnar Faleij tackade för utnämning-
en, och enligt uppgifter, släppte han 
inte diplomet ur sikte under kvällen. 

Vi är mycket glada att för allt Ragnar 
Faleij har gjort för OMT-sektionen 
både nationellt och internationellt, och 

Ragnar är en sann inspirationskälla 
både i sitt arbete för OMT-sektionen 
men också i sin kliniska vardag med 
patienter. I nästa nummer av Manua-
len kommer ett längre reportage om 
Ragnars karriär och betydelsefulla ar-
bete för OMT.

Kaltenbornpriset utses av en jury be-
stående av sektionsstyrelsen. Beslut 
fattas av en sluten omröstning efter 
presentation och diskussion. Nästa 
gång Kaltenbornpriset delas ut är på 
OMT-kongressen 2021. Tveka inte att 
nominera någon du känner förtjänar 
priset, och bli uppmärksammad för 
sitt engagemang för den ortopedisk 
manuella terapin. 

/skrivet av Helen Bäckstedt

 

Juryns motivering 2019
Ett livslångt engagemang i utveck-
lingen av manuell terapi i Sverige

En stor inspiratör med förankring i 
de kliniska, pedagogiska, akademiska 
och fackpolitiska områdena.

Med ett ständigt sökande efter  
djupare kunskap – mer evidens  
och kliniskt nytänkande  
- är denne kandidat en mycket  
värdig mottagare av detta pris.

Utifrån sin nyfikenhet, innovation 
och forskaranda har han varit en 
nyckelperson i utväxling av OMT 
från ett behandlingskoncept till  
en holistisk praxis.

Han har genom alla år generöst 
delat med sig av sin kunskap  
– i utbildningssyfte men också  
som kollega.

Kandidaten har ett engagemang 
med ett djup och en bredd som 
sträcker sig över hela OMT-världen!

Ragnar Faleij 

- Vinnare av Kaltenbornpriset 2019! 

Ragnar Faleij

omt sektionen
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Michael Shacklock höll en pre-course 
innan OMT-Kongressen 2019 och den 
var välbesökt, uppskattad och fullbo-
kad innan någon han säga neurodyna-
miska test!

Delar av kursen innehöll teoretiska 
resonemang som föreläsningar under 
Kongressen varvid huvuddelen av de 
teoretiska ramverk som Neurodyna-
miska solution (NDS) bygger på be-
skrivs i föreläsningstexten. Shacklock 
varvade teoretiska föreläsningar och 
redogjorde för vad forskningen till 
dags dato kommit fram till, med prak-

tisk träning av neurodynamiska tester 
och palpation. 

Shacklock började med en genomgång 
av hur hans intresse för neurodynamik 
började i samband med arbete på 
sjukhus och privat praktik i Adelaide, 
Australien, och betonade vikten att 
NDS är utformad för att vara ett sys-
tem för kliniskt resonemang och utgå 
från aktuell forskning. Shacklock fort-
sätter nu sin forskning på kompression 
av nervrötter lumbalt. 

 

Shacklock varvade teori och praktik 
under kursen med fokus på vanligaste 
problem på grund av nervrotsengage-
mang lumbalt eller cervikalt samt vissa 
perifera diagnoser som till exempel 
karpaltunnelsyndrom. Beroende på 
aktuella besvärs känslighet diskutera-
des lämpliga undersöknings- och be-
handlingsstrategier utifrån NDS.

För ytterligare undersökningar, forsk-
ning och publicerad litteratur finns  
mer information på hemsidan:  
www.neurodynamicsolutions.com

Michael Shacklock 

Pre-Course

Thoracic outlet syndrom (TOS)
Shacklock beskrev ett ytterst omde-
batterat syndrom med blandningar av 
forskningens åsikter och definitionspro-
blem. När det kommer till det som kan 
undersökas och behandlas via NDS är 
det strikt plexus brachialis irritation 
på grund av skulderdyskinesi, vilket 
manifesterar sig som utstrålande smärta/
symptom i arm. Mekanismen är att sänkt 
skuldra kan ge excessiv tension i nerv 
samt kompression på plexat vid axeln. 
Undersökning kan involvera palpation av 
olika möjliga kompressionslokalisationer: 
mellan översta revbenet samt klavikuln/

skuldra; scaleniluckan och medialt om 
caput humeri. Vid normala neurody-
namiska tester (NDT) betyder det att 
nervsystemets mekaniska funktion är 
intakt och därmed inte ska behandlas. 
Dock kan excessiva krafter vid specifi-
ka aktiviteter ge symptom på grund av 
skulderdyskinesier.

När TOS ska testas börjar man med sed-
vanlig neurologisk undersökning för pato-
logi och funktion och därefter neurody-
namiska test (NDT) för att undersöka 
mekanik och känslighet (irritabilitet) och 
därefter palperas nerv på ovan beskrivna 
lokalisationer. 

Cervikogenisk huvudvärk 
Shacklock gick igenom vilka suboccipita-
la muskler som kan ge huvudvärk, efter-
som de har stråk som fäster i dura mater. 
Förslag på kommande forskning av Dean 
Watson diskuterades där möjligheten att 
påverka migrän via högcervikal mobilise-
ring utifrån hypotes att en orsak kan vara 
sensitiserad trigeminal nucleus.

Positionering av skuldra för costoclavikulärt interface Pre-course Michael Shacklock

omt sektionen
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Historiskt beskrevs det första nervtes-
tet (SLR) för 4800 år sedan i egyptis-
ka hieroglyfer. På 1800-talet började 
man stretcha nerver, vilket är proble-
matiskt eftersom detta visats kunna ge 
nervskador.

Shacklock publicerade sin första arti-
kel 1995 om att vidga begreppet till 
neurodynamik och inkludera fysiologi. 
För ytterligare info om Michael Shack-
lock, evidens och praktiska tips, se 
neurodynamicsolutions.com

Neurodynamics solutions (NDS) test 
syftar till att behandla patienter med 
syndrom, sjukdomar och patologier 
som kan ha mekaniska besvär från 
nervsystemet. Detta är en subgrupp 
inom olika diagnoser och kan behand-
las med NDS på ett säkert sätt. Det är 
de med mekaniskt provocerad 
nervsmärta/symptom som NDS riktar 
sig mot. Har de ingen mekanisk ned-
sättning/abnormalitet är inte NDS 
indicerat som behandling. 

Indelningen inom NDS på strukturni-
vå är mekaniskt interface (intilliggande 
vävnad till nervsystemet), nervvävnad 
och innerverad vävnad. 

Kardinalsymptom där NDS är en 
lämplig metodik för undersökning och 
behandling är stickningar och radie-
rande smärta.

Nervvävnad ska klara mekaniska på-
frestningar som kompression, glidning 
och tension men om mekaniken eller 
fysiologin är störd kan det ge mekanis-
ka nedsättningar och patofysiologi och 
NDS ger förutsättningar för att under-
söka dessa aspekter på ett säkert sätt. 

Neurodynamik är alltså en kombina-
tion av muskeloskeletala och neurolo-
giska systemen som interagerar och 
därför kan mekaniken och fysiologin 
påverka varandra.

En nerv anpassar sin funktion/tålighet 
utifrån hur den används (leder som 
rörs).

8-15% förlängning av nervvävnad ger 
ischemi. 

18-22% förlängning ger brott. 

Och tid är en aspekt för ischemi.

Nervrotsengagemang kan ge 90% ned-
satt mobilitet. En frisk nervrot lumbalt 
rör sig normalt 4 mm men <1mm vid 
SLR och fast nerv (Kobayashi, 2003).

Studier på nervadherenser på kaniner 
visade nedsatt rörlighet och kraft i 
närhet och proximalt om och ökad 
påfrestning distalt om (vid distalt rö-
relseuttag).

Nerver reglerar inflammation i innerve-
rad vävnad samt inflammation i innerve-
rad vävnad kan påverka nerver. SAID:s 
ger inte effekt på inflammation i inner-
verad vävnad/nerv till skillnad mot vid 
muskeloskeletal inflammation. 

Sedan är det givetvis viktigt att under-
söka psykosociala faktorer för att dels 
hjälpa patienten men även för patien-
ten ska få ökad tilltro till fysioterapeu-
ten, vilket är ett led till god följsamhet 
under behandlingen. Dock har tidigare 
studier inte lyckats korrelera psykoso-
ciala faktorer med fysiska besvär. Psy-
kosociala faktorer är viktiga, men lika 
viktigt är att behandlande fysiotera-
peut kan påverka patientens symptom 
omedelbart för att vinna patientens 
förtroende. 

NDS ger ej svar på underliggande pa-
tologi (cancer, kompression mm) eller 
specifik strukturskada, däremot kan 
systemet detektera nervsystemets en-
gagemang utifrån att dess mekaniska 
funktion är påverkad.

Allvarlig progressiv smärta som ger 
neurologiska nedsättningar kan vara 
orsakade av tumörer. Läckande dura 
kan ge huvudvärk och föreläsaren be-
skrev patientfall där detta ej visade 
mekanisk nedsättning via tester.

Ett hälsosamt nervsystem ger normal 
funktion samt asymptomatik medan 
en skadad nerv eller en nerv under 
kompression ger symptom och fysiolo-
gisk och mekaniskt förändrat beteende. 

Krafter fortplantar sig genom nervsys-
temet vid NDS test: i initial rörelse tas 
slack i nerven upp, i mid range glider 
nerven för att i maximalt rörelseuttag 
utsätts nerv för tensionskrafter. Dessa 
fynd och universella (Charnley, 1951; 
McLellan and Swash, 1976; Wright et 
al, 1996).

Vid kompression av nerv försämras 
glidförmåga och därmed ökas tensio-
nen. Således skyddar glidning av nerv 
från excessiv tension. 

Det räcker med 15 mm/hg för att ge 
ödem runt nervrot samt begynnande 
ärrvävnad. Ändras fysiologin så ändras 
mekaniken och vice versa. 

Studier har visat att flexion ger 52% 
minskat nervrotstryck lumbalt från 
extension till flexion eftersom ökad 
volym ger en tryckminskning ökar 
blodflöde vilket är en förutsättning för 
normaliserad fysiologi. Därför kan 
statisk öppning av nervrotskanaler 
(mekaniskt interface) testas 15-60s x 
10 under förutsättning att det minskar 
symptom. Exempel på övning är när 
patienten ligger på sida (smärtande 
sida upp) och flexion och lateralflex-
ion genom ben över britskant. 

Fascia rör sig inte som nerv då detta 
studerats och ju längre ifrån aktuellt 

Progression inom NDS utifrån diagnos 
och irritabilitet

Referat 

Neurodynamik - Michael Shacklock 
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Det är fyra år sedan en av världens mest framstående fysioterapeuter 
inom bäcken och thorakal var i Sverige. Diane Lee från Kanada har en 
gedigen meritlista och har skrivit ett flertal böcker med inriktning i 
bäcken och thorakal. Nu äntligen kan vi meddela att hon kommer till 
OMT-dagen i Stockholm den 17 oktober 2019. 

 
Du kommer under OMT-dagen att få fullspäckad dag utifrån de senaste 
rönen. Diane har lovat både teori och praktik, som vi kommer ha mycket 
nytta av i vår kliniska vardag. Kostnaden för denna dag kommer att vara 
kraftigt reducerad till förmån för våra medlemmar. Mer information om pris 
och plats kommer meddelas OMT-sektionens hemsida och i sociala medier 

inom kort, men vi kan lova er att ni inte vill missa detta!

Äntligen – Diane Lee till  
Stockholm på OMT-dagen!

område desto större skillnad, exem-
pelvis medianusnerven vid kontralate-
ralflexion nacke som visar att nerven 
glider men fascia väsentligen stilla. 

Behandlingen utgår ifrån tre faser uti-
från symptombild: 1. Första hjälpen, 
2. Rehabilitering, 3. Prestation (per-
formance).  Den första fasen är fokus 
att minska tryck och tension i engage-
rad nerv på grund av ändrad fysiologi 
exempelvis ischemi genom kompres-
sion på nervrot, andra fasen initieras 
när de intensiva, konstanta symptomen 
regredierat och handlar om att restau-
rera mekanisk funktion och sista fasen 
mer komplex funktion under påfrestan-
de moment/aktivitet/prestation. 

Strukturell differentiering definieras 
(fritt översatt) som ”terapeut rör rele-
vant nervstruktur utan att röra intillig-
gande muskeloskeletal struktur” och 
ska alltid utföras i alla tester för att 
kontrollera om nervsystemet är engage-
rat. Vid negativ strukturell differentie-
ring är ej NDS rätt väg att gå vidare 
med.

Sekvensering (ordning i vilken rörlig-
het tas ut i nervsystemet) är viktigt 
eftersom nerver utsätts för större på-
frestningar över den led som rörelse 
först utförs samt vid den led där störst 
rörelse utförs. 

Vid nedsatt mobilitet i scalener (inner-
verad vävnad) kan det vara indicerat 
att testa mobilitet med ”slackad” nerv 
för att se om nedsatta mobiliteten or-
sakas av nerv.

Hos patienter med radierande smärta 

ut i arm eller ben sågs en 62% minsk-
ning av symptom vid medianus neru-
rodynamiska test (MNT 1) och 67% 
vid SLR på kontralaterala sidan. Den-
na mekanism benämns cross-over och 
sker genom att den andra sidans nerv 
drar ryggmärgen kaudalt vilket ger 
minskad tension i affekterad nervrot 
och symptomreduktion genom att 
denna sidas nerv slackas. Cross-over 
mekanismen har validerats av Rade et 
al (2015).

Studier har visat att flexion ger mins-
kad diskprotrusion foraminalt. Exten-
sion ger ökad diskprotrusion forami-
nalt, dock kan diskkärnan (nucleus) 
förskjutas ventralt vid extension. Flex-
ion lumbalt ger en förlängning av rygg-
märgskanalen samt en ökad volym 
därigenom samt ökad volym foramen 
intervertebrale och därför också mins-
kat tryck (50%) vilket kan vara lämp-
ligt att utföra vid tryckkänslig nerv för 
att öka blodflöde i initialskedet, då 
smärtan/symptom är konstanta. 

En studie på diskbråckspatienter med 
bensmärta såg en nedsatt rörlighet på 
nerv ipsilateral sida (Rade et al, 
2017). Den nedsatta rörligheten var 
korrelerad med smärta och vid mins-
kad smärta ökad rörlighet. Detta ger 
en länk mellan patologi och dysfunk-
tion och symptom vilket är ovanligt 
(ex OA-röntgen).

En nerv rörs enklast genom att röra 
leden nerven går förbi, ex armbågen i 
extension för medianusnerven samt 
flexion för ulnarisnerven. I periferin 
rör sig nerver mot leden som utför 

rörelse, således går medianusnerven 
vid extension distalt om armbågen 
mot armbågen och proximalt om arm-
bågen mot armbåge. Medianusnerven 
kan röras specifikt via lateralflexion 
nacke vid 90º armabduktion och ex-
tension armbåge. 

Muskulatur/ledpositionering kan 
minska påfrestning plexus brachialis. 
Exempelvis genom elevation och ante-
rior tiltad skuldra för att öka costocla-
vikulärt utrymme samt tension, ska 
bibehållas kort tid för tillfällig lindring 
i akuta besvärsfasen- nerve rescue 
squad.

En statisk öppning av nervrotsutrym-
met lumbalt: sidliggande (smärtfri 
sida) patienten på brits, underben 
hängande utanför för att ge öppning 
via lateralflexion lumbal på samma 
sida när underbenen hänger ner. 

Om en patient har svåra besvär är det 
enligt NDS första behandlingsåtgärd 
att försöka minska tensionen i nerven. 
Detta kan utföras genom att använda 
sig av att positionera ipsilateral nerv i 
slackad position (position less) och 
minska ytterligare genom att positio-
nera kontralateral nerv i tension vilket 
ger minskad tension ipsilateralt genom 
att ryggmärgen förskjuts kaudalt. Rent 
praktiskt kan detta utföras vid affekte-
rad höger lumbal nervrot: höger höft-
flexion och utåtrotation, utför SLR 
vänster ben. Vid minskad smärta hö-
ger ben utför 15-30s x 5–10. Vid 
ökad smärta avbryt. 

/Refererat av Lasse Johansson
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Vi hade nöjet att få lyssna på James 
Moore under två dagar på OMT-kon-
gressen 2019. James föreläsningarna 
var uppdelade i tre delar. Här nedan 
följer en kort sammanfattning av varje 
föreläsning och de key points James 
ville belysa. 

Uncontrolled Hip Movement  
Det som är bland det viktigaste att 
tänka på när vi rehabiliterar en idrot-
tare/person med höftproblematik och 
smärta är att man måste tänka på att 
vi alla ser olika ut morfologiskt. Den 
strukturella variationen är viktig när vi 
tänker på hur vi belastar i leden och 
vad för förutsättningar personen fram-
för oss har. 

Vad gäller höftens stabilitet, så har 
man ofta tänkt sig att höftleden av 

naturen är en stabil led på grund av 
ledhålans djup. Dock har muskulatu-
ren en stor roll i höften, likt axeln, och 
James talar om höftens ”rotatorkuff”. 
För att få stabilitet i höften och kunna 
ta emot belastningar blir det viktigt 
med en god korrelation mellan musk-
ler, då det annars föreligger en risk för 
mikro-instabilitet och det i sin tur kan 
leda till skador på labrum och en 
strukturellt påverkad instabilitet samt 
nedsatt förmåga att hantera krafter i 
höften. 

High Functioning Hip 
En aspekt som James talade mycket 
om och som ofta glöms eller som man 
tänker fel kring är styrkan och funk-
tionen i adduktorerna. Många gånger 
lägger vi fokus på abduktorerna i reha-
biliteringen, men adduktorerna har en 

viktig roll om man ser till deras funk-
tion och ration i styrka mellan adduk-
torer och abduktorer ska vara 1:1. 
Bland annat så ser man vid utvärdering 
att adduktorerna arbetar hårdare än 
någon annan muskelgrupp vid sprint 
och spark/skott. Flertalet muskler 
kring höften kommer att bidra till ad-
duktion beroende på höftvinklar och 
det är därför viktigt att vi tränar även 
denna rörelseriktning och inte bara 
fokuserar på abduktorer i vår rehab av 
en höft. Det är därför viktigt att se till 
den hela kinetiska kedjan och här ser 
man också att kopplingen mellan fot-
led och höft är viktig för funktion. 

Optimising Groin Rehab  
Det viktigaste för att få en idrottare 
tillbaka till sin idrott efter en ljumsk-
skada är att dels sätta rätt diagnos ti-
digt samt att utreda om det finns sam-
tidiga patologier. I ca >60% av fallen 
finns det en samtidig annan patologi 
och det är viktigt att ha detta i åtanke, 
då det kanske är flera strategier än en 
som behövs för en lyckad rehabilite-
ring. Att öka tåligheten är viktigt för 
att strukturerna ska klara av att hante-
ra de stora krafter som ljumsken ut-
sätts för vid idrott. 

Rehabprogrammet måste därför bestå 
av en gradvis ökad komplexitet både 
vad gäller rörelsemönster och belast-
ningar med mycket fokus på träning av 
den kinetiska kedjan och att både iso-
lerat och globalt träna muskulatur i 
bål, säte och ljumske samt även fot. 

För mer information om James föreläs-
ningar och slides hänvisar vi till 
OMT-sektionens sida på www.fysiote-
rapeuterna.se

/Refererat av Christoffer Akbas

Referat

Hip and groin - James Moore

James Moore är en av Storbritanniens ledande Fysioterapeuter och en mycket upp-
skattad föreläsare. Han är ansvarig fysioterapeut för Olympisk friidrott i Storbri-
tannien, terapeutiskt ledare för Londons Nationella prestationscenter samt konsul-
terande fysioterapeut för Rugby Football Union. James har arbetat med professio-
nella och olympiska idrottare i Storbritannien, USA och Australien med allt ifrån 
friidrottare, rugby, fotboll, amerikansk fotboll, baseboll och bodybuilding.
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På fredag eftermiddag höll Joanne  
Elphinston, grundaren av JEMS  
Movement, den första av två föreläs-
ningar, ”Giving them Wings”. Joanne 
berättade att titeln kom från en manlig 
idrottare som hon hade hjälpt för ca 
fem år sedan med en axelskada, när 
de var klara så sa han ”Thank you, 
you´ve given me my wings back”. För 
honom var det inte bara funktion och 
smärtfrihet hon hade hjälp honom 
med – utan det fanns en större mening 
för honom. 

I båda Joannes föreläsningar så utgår 
hon från att kroppsdelar bara fungerar 
i förhållande till varandra.  Functional 
Force Mangement (FFM) – how do 
persons use themselves? 

Nycklar för FFM är hur effektivt är 
KRAFTEN genererad, fördelad i krop-
pen, överförd, och till sist – hur effek-
tivt kommer kraften ut från kroppen. 
För att få kraften dit vi vill ha den 
vare sig det är vid en tennisserve, 
paddling eller att blocka i volleyboll så 
behöver vi ha kontroll på våra tre zo-

ner i bålen: övre, centra-
la och nedre zonen. 

I föreläsningen ”Giving 
them Wings” är det fo-
kus på axel och i de 
exempel som Joanne 
tog upp visar hon tyd-
ligt på hur axeln och 
armen är i slutet på  
rörelsen. Allt som har 
hänt innan i kroppen- 
eller som i vissa fall  

- inte hänt, kommer att bestämma hur 
axelleden belastas. Detta är också or-
sak till att det ofta inte räcker med att 
träna rotatorkuffen isolerat för att bli 
funktionell. 

Joanne tar upp fyra vanliga strategier 
som vi ser i kliniken gällande axlar 
och ger tips hur vi kan tänka runt 
dessa:

Elevation strategy – övre zonen kopp-
las lös – de behöver komma ner i sin 
powerzone. 

Depression strategy – använder sig av 
latissimuss dorsi - diagonal gluteus 
maximus kan vara boven. Eller är det 
bara en justering för att inte elevera? 

Anterior strategi – skjuter fram caput 
humeri för stabilitet – de behöver hitta 
dorsal muskulatur, eller back circle 
som Joanne beskriver det. 

Retraction strategy – drar ihop skul-
derblad – de behöver tänka att de ska 
”plugga in” caput humeri i ledhålan. 

För att hjälpa dessa personer behöver 
vi analysera vilken strategi de använder 

och hur de kontrollerar sina tre zoner. 
Ska zonerna vara fasta, jobba i rota-
tion, diagonalt eller elastisk för att 
kunna generera mesta möjliga kraft 
från kroppen? Det beror på vilken 
uppgift de ska göra. 

I den andra föreläsningen som Joanne 
höll, The importance of “Why” and 
“How”, fortsätter vi hålla grundtanken 
om FFM och tre kraftzoner i huvudet 
men förflyttar oss till ländryggen. Vi 
får ta del av tre unga kvinnor, alla elit-
satsande i samma ålder med mekanisk 
extensionssmärta i ländryggen. En 
balettdansös, en golfare och en olym-
pisk tyngdlyftare – alla har samma typ 
av smärtklassifikation men är beroen-
de av helt olika funktion i ryggen. Ba-
lettdansösen behövde fördela extensio-
nen över flera segment genom att kont-
rollera de tre zonerna medan kroppen 
förlängs. Golfaren fick jobba med sina 
zoner i rotation och tyngdlyftaren fick 
jobba med att kontrollera zonerna i 
sagitallplan. 

Genomgående i Joannes föreläsningar 
handlar det om att se vem du har 
framför dig, vad individen vill kunna 
göra och var i hela kedjan brister det. 
För att fixa det lokala så måste du se 
globalt och som slutord – allt du gör 
med en patient, vare sig det är en ma-
nuell teknik, träning eller instruktion 
så är det bara en introduktion av en 
bit information till neuromuskulära 
systemet – men bara rörelse gör infor-
mationen meningsfull! 

/Refererat av Cindy Ejneborn

Referat

Giving them Wings &  
The importance of “Why” and 
“How” - Joanne Elphinston 

Joanne Elphinston
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Annelie Gutke, fysioterapeut, specia-
list inom kvinnors hälsa, lärare vid 
Göteborgs universitet, forskare med 
inriktning mot kvinnohälsa med för-
djupning på rygg och bäckenbesvär 
och Britt Stuge, fysioterapeut, forskare 
vid Oslo universitetssjukhus, forskar 
och arbetar kliniskt, gav denna föreläs-
ning.

Bäckensmärta är en specifik form av 
ländryggsmärta som förekommer sepa-
rat eller tillsammans med ländryggs-
märta. Bäckensmärta kan beskrivas 
som smärta mellan crista iliaca och 
glutealvecken och/eller fram över sym-
fysen samt anamnestiskt tids- och be-
lastningsrelaterad smärta.

Bäckensmärta kan förekomma under 
graviditeten, från ca v 15 till 3 v efter 
förlossningen. Graviditetsrelaterad 

ryggbäckensmärta är vanligt förekom-
mande, drygt 62 % har smärta v 15, 
22 % 15 v postpartum och 8 % efter 
18 månader.  Av de som har bäckens-
märta har 10 % fortfarande besvär 
efter 11 år. Orsaker till detta tros vara 
hormonella, psykosociala, biomekanis-
ka eller förändrad motorisk kontroll.

Studier visar en ökad risk för att bäck-
enrelaterade besvär blir långvariga då 
fler smärtprovokationstester är positiva 
och vid tidigare förekomst av länd-
ryggsmärta. Dessa kvinnor har svårig-
heter med ADL, sämre självtillit, säm-
re livskvalitet och högre förekomst av 
oro och depression samt fler katastrof-
tankar och arbetar dessutom färre 
timmar/vecka.

Anamnestiskt skiljer sig bäckensmärta 
från lumbal smärta. En kvinna med 

bäckensmärta kan beskriva att höften 
låser sig, det gör ont förr eller senare 
samt att det mesta fungerar att göra 
men bara korta stunder. En kvinna 
med lumbal smärta kan beskriva att 
smärta blir bättre att gå eller att vissa 
specifika aktiviteter gör ont och andra 
inte. Smärtteckningarna skiljer sig ock-
så åt där ländryggen smärtar vid rygg-
besvär samt kan ge utstrålande smärta 
ända till foten medan bäckensmärta 
håller sig kring bäckenregionen samt 
kan radierande smärta ut baksida lår 
men inte längre.

Två av fyra provokationstester ska vara 
positiva för att diagnostisera bäckens-
märta: 4 P-test (posterior pelvic pain 
provocation), palpation symfys, MAT-
test (stå bredbent och dra ena benet 
mot det andra), ASLR (active straight 
leg raising). Viktigt med anamnes och 
sjukhistoria. Det verkar som det är 
viktigt att ha ett biopsykosocialt syn-
sätt då vi tar hand om denna patient-
grupp.

Pelvic girdle questionnaire är ett mät-
instrument utvecklat av och för bäck-
ensmärta som precis har blivit översatt 
till svenska och visar allvarlighetsgra-
den av graviditetsrelaterade bäckenbe-
svär och är känsligt förändring samt 
identifierar behandlingsbehov. Bra att 
ha till grund för att individanpassa 
träningen. Titta på OMT-sektionens 
hemsida eller googla på ”Frågeformu-
lär kring bäcken smärta” för att hitta 
formuläret! Studier visar att individan-
passade träningsprogram med fokus 
på stabilitet och motorisk kontroll har 
bra effekt. Då ska träningen vara 
handledd och coachas på ett upp-
muntrande sätt.

Referat

Bäckensmärta: När, Hur, Vem och 
Varför undersöka och behandla – 
Annelie Gutke och Britt Stuge

Britt Stuge (t.v) och Annelie Gutke (t.h)

omt sektionen



MANUALEN 2 | 2019 13

Rörlighet i SI-leden: I enbensstående 
påvisas liten svikt i SI-leden, mätning 
gjort med RSA. Ingen skillnad i belas-
tat eller obelastat läge avseende rörel-
seutslag i SI-leden, men det finns en 
klinisk klar indikation på att lätt mobi-
lisering i form av oscillerande rörelse 
har effekt på denna patientgrupp i 
enligt Stuge: «Det är kanske så att den 
lilla rörligheten som anatomiskt finns 
SI-leder är extremt viktig att ha för att 
få en god funktion lumbal/bäcken.»

Behandling: 
Det finns kontroversiell evidens avse-
ende effekten på träningsprogram av-
sedda för denna patientgrupp. Vissa 
studier visar att det kan vara effektivt 
med en specifik träning, andra inte. 

Men flera studier pekar på bra resultat 
vid en biopsykosocial approach.

Stuge har gjort en studie som gett bra 
utfall på Oswestry score:  A treatment 
program focusing on exercises for mo-
tor control & stability (Stuge et al Spi-
ne 2004).  Den visar att ett individan-
passat upplägg i dialog med patienten 
med personlig guidning så att patien-
ten kan utveckla en aktiv copingstrate-
gi och lära sig att själv hantera besvä-
ren har effekt. I upplägget ingår dialog, 
träning, motorisk kontroll, förhåll-
ningssätt och manuell behandling.

Aktuella patientrelaterade länkar: 

www.youtube.com/watch?v=uS7B-
fa0q-Kg

https://youtu.be/VPBfva__ZpM

https://ekspertsykehusetblog.word-
press.com/2018/03/24/hva-kan-gjo-
res-med-bekkenleddsmerter/

Intressant att ha få en inblick från ett 
annat specialistområde än OMT!

/Refererat av Christina Matson och 
Kari Huseth

Nyligen publicerad forskning från Lu-
leå tekniska universitet visar att fysio-
terapeuten har en viktig roll för perso-
ner med långvarig smärta vid föränd-
ring av beteende för att öka sin aktivi-
tetsförmåga. 

En av talarna under kongressen,  
Tommy Calner, som nyligen disputerat 
inom fysioterapi visar resultat från två 
av sina studier som bekräftar att fysio-
terapeuten har en central och viktig 
roll när det kommer till beteendeför-
ändringar och att ge dessa personer 
god strategihantering utifrån sin aktu-
ella smärtproblematik. 

I den första studien genomfördes kva-
litativa intervjuer med tio deltagare för 
att utforska och beskriva deras för-
väntningar på fysioterapi. Innan det 
första bokade mötet med fysioterapeut 
genomfördes samtliga intervjuer. 

I den andra studien genomfördes kva-
litativa intervjuer med elva deltagare 
för att utforska och beskriva deras 
upplevelse och erfarenhet av fysiotera-
peutisk behandling. Studiernas inter-
vjudata analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att det deltagarna 
skattat högt är en bra dialog och kom-
munikation med fysioterapeuten, att få 
bekräftelse genom att bli tagen på all-
var, att få förbättrad kunskap och en 
skräddarsydd rehabilitering med stött-
ning och träning. 

Efter avslutad fysioterapeutisk be-
handling bekräftade deltagarna att de 
utvecklat nya beteenden och strategier 
utifrån att de fått kunskap, rörelser, 
övningar och medvetenhet för hante-
ring av sin smärtproblematik. De be-
skrev också betydelsen av en allians 
med fysioterapeuten samt olika fakto-

rers betydelse som drivkraft och moti-
vation genom behandlingsperioden. 

Tommy Calner har i sitt arbete visat 
att vi fysioterapeuter har en viktig och 
central roll för beteendeförändringar 
och att ge dessa individer strategier 
och verktyg för hantering av sin smärt-
problematik. Det har stor betydelse i 
vårt kliniska arbete att utforska patien-
tens tidiga förväntningar vilket ger oss 
bättre förutsättningar att skapa en till-
fredställande behandlingsallians som 
bygger på två aktiva deltagare. 

I nära samarbete med 21 primärvård-
senheter omfattande såväl hälsocentra-
ler som privata fysioterapienheter i 
Region Norrbotten har fyra studier 
genomförts i forskningen. 

/Refererat av Benjamin Zairi

Referat

Fysioterapeutens roll är central 
vid beteendeförändringar 
– Tommy Calner

omt sektionen



I år stod sektio-
nen över gemen-
sam kongress 
med OMT och 
bjöd istället in 
till årsmöte,  
föreläsning och 
mingel i Göte-

borg 24 april. Mötet besöktes av cirka 
30 medlemmar.  

Vid årsmötet avtackades en av styrel-
semedlemmarna, Bosse Gabrielsson, 
kassör sedan 4 år och del i styrelsen i 
6 år. Bosse har gjort ett fantastiskt 
jobb som kassör och som en av pus-
selbitarna i styrelsen och vi kommer 
alla att sakna honom mycket! Linda 
Ekenros som varit styrelsemedlem i ett 
år valdes som ny kassör. Det är vi 
mycket glada för Linda! Som ny sty-
relsemedlem valdes Tobias Wörner in i 
styrelsen. Han presenterar sig nedan.

På årsmötet togs en viktig fråga upp: 
Förbundsstyrelsens (FS) förslag på 
sammanslagning av flera olika specia-
lister till en ”Muskuloskeletal Hälsa 
med inriktning mot..” (Fysisk Aktivitet 
och Idrottsmedicin eller OMT eller 
MDT eller Ortopedisk Kirurgi). Års-
mötet hade olika uppfattningar om 
hur vi ska förhålla oss till detta förslag 
och uppdrog till styrelsen att insända 
in inlaga till Fysioterapeuterna där vi 
framhåller att förstår att vi som profes-
sion behöver stärka oss gentemot 
Landstinget men att vi värnar om vår 
egen specialisering i Fysisk Aktivitet 
och Idrottsmedicin. När Manualen 
kommer ut vet vi utfallet hur FS i Fy-
sioterapeuterna har röstat om saken. 
Under året kommer det att gå åt en del 
styrelsearbete till att skriva om läran-
demål för vår specialisering samt dis-
kussioner med förbundet om vilken 
roll framtida handledare ska ha under 
Specialiseringsprocessen.  

Efter avslutat årsmöte föreläste Leg 
fysioterapeut som arbetar för SOK 
Jörgen Sandberg om Hur vi skapar en 

bra prestationsmiljö för våra idrottare. 
En mycket intressant och tänkvärd 
föreläsning som vi gärna vid tillfälle 
vill erbjuda alla våra medlemmar. 
Kvällen avslutades med mingel och 
intressanta diskussioner. 

Nu stundar ett nytt verksamhetsår där 
vi dels kommer att samarbeta med 
OMT kring en gemensam kongress:  
SAVE THE DATE! Den 7–8 februari 
på Courtyard Marriott i Stockholm. 
Det gläder vi oss till och vi hoppas 
senast efter sommaren komma med en 
’sneak-peak’ på vårt program. Innan 
vi kommer så långt så är det Fysiotera-
pi 2019 som går av stapeln den 23–25 
oktober i Stockholm. Den 25 oktober 
har vår sektion tillsammans med 
OMT, MDT och Ortopedisk Kirurgi 
en utbildningsdag som handlar om 
foten. På rätt fot in i framtiden!  Vår 
sektion och OMT har bjudit in James 
Moore som säkert många av er känner 
till. Anmäl er till vår utbildningsdag 
och mingla med vår sektion efteråt! 

På vår FB sida har vi nyligen lagt ut 
info om en studie som Folkhälsomyn-
digheten genomfört: Barn och ungas 
rörelsemönster. Studiens resultat där 
man använt aktivitetsmätare visar bl.a. 
att ”både pojkar och flickor var inaktiva 

cirka 70 procent av den undersökta 
tidsperioden (kl. 07.00–23.00). Cirka 
20 % av tiden var de lågaktiva, och 
fysiskt aktiva var de endast 10 procent 
av tiden under mätveckan.” Det är 
skrämmande läsning!  Vi har också 
delat de nya riktlinjerna från WHO 
om både skärmtid och aktivitet för 
riktigt små barn. Vi fysioterapeuter 
har en stor och viktig roll att fylla när 
det gäller att utbilda och engagera per-
soner i alla åldrar och i alla situationer 
i att röra på sig mer. Vill du läsa mer 
om Folkhälsomyndighetens studie och 
WHO:s riktlinjer så finner du länkar 
nedan eller på vår hemsida. 

Nedan kan ni se en bild på styrelsen 
tillsammans på Sportskongres 2019 i 
Köpenhamn. I detta nummer av Ma-
nualen kan ni läsa referat från Sport-
skongres 2019.

Vi i styrelsen jobbar för dig som med-
lem och du är alltid välkommen att 
höra av dig till oss med förslag eller 
frågor på vår funktionsmail idrottsme-
dicin@fysioterapeuterna.se

Hej hopp från 
Eva Rasmussen Barr 
Ordförande FYIM

Ordföranden har ordet 
Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

FYIM´s styrelse samlad på Sportskongres i Köpenhamn. Från vänster: Linda,  
Bosse, Christina, Eva, Lars, Ewa,. Sofia och Anna (Ida saknas på bilden). 
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Presentation av Tobias: ”Jag är en klinisk forskare med stort intresse för höft- och 
ljumskbesvär hos aktiva individer. Jag brinner för att implementera nuvarande evidens 
i det dagliga kliniska arbetet, och för att föra ut forskningsresultat till dem som borde 
ha mest användning för dem - kliniker! Min förhoppning är att kunna bidra till att 
överbrygga klyftan mellan forskning och klinik, genom organisation av sociala medie-
aktivitet, kongresser, och utbildningsmoment för våra medlemmar”.

Ny styrelseledamot Tobias Wörner

Kurskalendarium FYIM
Certifiering B - CSPT 18-19 maj 2019 Sundsvall Timrå

Styrkelyft som rehabilitering 4 oktober 2019 Bosön

Utbildningsdag/Fysioterapi 2019 25 oktober 2019 Stockholm

Certifiering A - CSPT 31/10-1/11 2019 Örebro

Kongress 2020 7-8/2 2020 Stockholm

FYIM´s styrelse var samlad vid Sportskongres i Köpenhamn som gick av stapeln den 
31 januari – 2 februari 2019. Vi fick ta del av intressanta föreläsningar varvat med 
kliniska workshops. Nedan följer några utvalda delar från kongressen.

Valda delar från Sportskongres i Köpenhamn

Abstract-spaning

fyim sektionen
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I Köpenhamn har utställningen av Ab-
stracts en framskjuten plats. Redan vid 
utgången från hissarna möts man av 
färgglada axplock av det senaste inom 
en mängd olika fält av forskning inom 
fysisk aktivitet och idrottsmedicin. 

Osgood Schlatter (OS) var ett till-
stånd som många abstract berörde. I 
ett av dessa beskrevs att OS är en be-
svärsbild som enligt författarna drabb-
ar en av fem unga idrottare och där-
med den vanligaste beskrivna 
knäåkomman för unga idrottare. Man 
analyserade vilka kriterier som an-
vänds av experter för att diagnostisera 
åkomman samt vilka behandlingsstra-
tegier dessa använde. Konklusionen 
var att det finns en god överenstäm-

melse om diagnostiseringen men en 
stor variation när det gällde behand-
lingsstrategier. (Current Management 
Strategies in Osgood Schlatter, Lyng 
K, Rathleff MS, Dean B, Kluzek S, 
Holden S) 

Samma författare hade ytterligare ett 
abstract i ämnet. Här användes en 
kvalitativ approach. Intressant i detta 
arbete var att man lyfte fram föräldrar-
nas roll, om dessa inte involverades i 
hanteringen av idrottarens besvär så 
kunde det förlänga tiden till besvärsfri 
återgång till idrott. Här fann man 
dessutom att fler patienter än man 
tidigare trott har tämligen långdragna 
problem med smärta och funktion 
även efter 3-5 år efter symtomdebut. 

Skostorleken har betydelse – I en stor 
studie med över 1200 deltagare efter-
frågades om man drabbats av distor-
sion av fotled i samband med idrottan-
de. Deltagarna idrottade inom hand-
boll, basket och badminton på elit-  
eller sub-elitnivå. Resultatet visar att 
distorsion av fotled är vanligt, över 
70% av idrottarna hade skadat sin fot. 
Faktorer som visade sig påverka om 
man drabbats av skada var: Antal trä-
ningstimmar, yngre ålder, nivå av idrot-
tande, större skostorlek. Man kunde 
alltså visa att de idrottare som hade 
större skostorlek hade signifikant stör-
re risk att drabbas av fotdistorsion. 

Detta är bara några korta input från 
den stora abstractutställningen.  



Vi tar med oss att Osgood Schlatter är 
en diagnos som möjligtvis blir lite 
styvmoderligt behandlad då vi nu  
lär oss att många idrottare har besvär 
längre än man tidigare trott. Vi lär oss 

också att stora fötter är en faktor vid 
fotdistorsion.

/ Sammanfattat av Lars Lundgren

Symposium

Aktuell evidens för behandling av 
skuldran, höften och knät hos fysiskt 
aktiva medelålders.
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Dr. David J Beard, fysioterapeut, Ox-
ford University, UK inledde symposiet 
med att presentera en RCT studie 
CSAW( Can Shoulder Arthroscopi 
work) om subacromiellt smärtsyndrom.  

Arthroscopic subacromial decom-
pression for subacromial shoulder 
pain (CSAW): a multicentre, prag-
matic, parallel group, place-
bo-controlled, three-group, ran-
domised surgical trial, Beard DJ1 
et al. 2018.

Subacromiell dekompression (SAD) 
via artroskopi och med borttagande av 
bennabbar och mjukdelar är en vanlig 
åtgärd vid subacromiell smärta. Effek-
ten av operationen är dock osäker vil-
ken var anledningen till studien. Syftet 
var att studera resultaten och meka-
nismerna vid SAD. Studien genomför-
des som en RCT pragmatiskt multi-

centerstudie. Deltagarna skulle ha haft 
symtom i minst 3 månader, intakt 
cuffmuskulatur, genomgått riktad trä-
ning samt fått minst en subacromiell 
kortisoninjektion.  Deltagarna rando-
miserades i tre grupper, en grupp ge-
nomgick artroskopis kirurgi, en grupp 
en diagnostisk artroskopi utan kirur-
gisk åtgärd samt en kontrollgrupp som 
inte genomgick någon intervention. 
Deltagarna som genomgick artroskopi 
var blindade. Uppföljning genomför-
des efter 6 och 12 månader, primära 
utfallsmått var Oxford Shoulder Score 
analyserad med intention to treat. Stu-
dien genomfördes mellan 2012-2015 
och totalt deltog 313 personer.  Man 
kunde inte hitta några signifikanta 
skillnader i primära utfallsmått mellan 
interventionsgrupperna däremot fö-
relåg en skillnad mellan artrosko-
pigrupperna och kontrollgrupperna till 

artroskopigruppernas fördel, dock be-
dömdes skillnaden inte vara kliniskt 
relevant. Att det inte var någon skill-
nad mellan artroskopigrupperna miss-
tänker författarna bero på placeboef-
fekt samt den postoperativa fysiotera-
pibehandlingen. Vidare påtalade Dr. 
Beard att en finsk studie, Subacromial 
dekompression versus diagnostic 
arthroscopi for shoulder impingement; 
M. Paavola, pekar i samma riktning 
som CSAW-studien, det vill säga att 
en placeboartroskopi i axeln har lika 
god effekt på smärta vid vila och vid 
armrörelser. Föredragshållaren avslutar 
sitt anförande med att konstatera att 
trots det finns evidens för att man bör 
avstå subacromiella artroskopier finns 
det fortfarande länder i Europa som 
har kvar sina tidigare nationella riktlin-
jer angående artroskopi. 

Prof. Damien R Griffin, Warwick 
Ortopaedics, UK har på uppdrag av 
National Healtcare System genomfört 
en studie om effekten av kirurgi vid 
femuroacetabulär impingement (FAI) 

Hip arthroscopy versus best con-
servative care for the treatment of 
femoroacetabular impingement 
syndrome (UK FASHIoN): a multi-
centre randomised controlled tri-
al. Griffin DR1 2017 

FAI kan orsaka höftsymptom hos unga 
vuxna. Idag behandlas personer med 
FAI antingen med kirurgi eller med 

Föreläsarna vid symposiet från vänster Prof. Eva M Roos, Danmark; Prof.  
Damien R Griffin, UK samt Prof. David J Beard, UK 



Psykologi vid idrottsskador, återgång 
till sport och beteendeförändring
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Psykologi vid idrottsskador, återgång 
till sport och beteendeförändring

Professor Eva Ageberg, moderator av 
symposiet, inledde med en kort presen-
tation där betydelsen av mentala aspek-
ter belystes. Eva pratade om negativa 
tankar som kan uppstå hos en skadad 
idrottare och att det är viktigt att vi 

försöker förstå hur vi kan hantera dessa 
och hur påverkar detta rehabprocessen 
och återgång till idrott? 

Med Dr Ulrika Tranaeus inledde före-
läsningsdelen med att framföra olika 
psykologiska faktorer som kunde ligga 
som bakgrund till en skada. Hon ut-
gick från en modell där både person-
lighet och olika stressituationer kunde 
påverka. Hur man hanterade stress 
och vilka social support man hade var 
av stor betydelse. Att idrottaren hade 
realistiska förväntningar samt en bra 
sammanhållning och kommunikation 
inom laget var viktigt. Ulrika gav ty-
piska fall på utsatta idrottare, där till 
exempel unga idrottare som byter 
klubb, och framför allt i samband med 
att de redan har/ har haft en skada, 
ligger i riskzon. Denna typ av idrottare 

känner sig ofta ensamma, upplever 
ångest, tränar hårt för att platsa i laget 
och anses ha en ökad risk för skada. 

Professor Urban Johnson talade om att 
det finns ett samband med hur man 
upplever sin vardag och sin livssitua-
tion och idrottsskador. Hög upplevd 
stress och upplevda förändringar i 
stressymptom är relaterat till ökad 
skaderisk. Vid återgång till idrott efter 
skada har inställningen till skadan och 
rehabiliteringen betydelse. En låg ac-
ceptans av sin situation, att vara ska-
dad, bidrar till humörsvängningar och 
ett bristande engagemang till rehabili-
teringen. Dessa negativa känslor till-
sammans med dålig självinsikt har en 
negativ inverkan vid återgång till 
idrott. En acceptans av sin skadesitua-
tion och ett högt förtroende till reha-

fysioterapeutiska behandlingsmetoder. 
Syftet med studien var att jämföra 
kirurgi med bästa tillgängliga fysiotera-
pibehandling. De fysioterapeuter som 
behandlade studiedeltagarna genom-
gick en särskild utbildning om rehabi-
litering vid FAI. Urvalskriterier för 
studiedeltagarna var minst 16 år ålder, 
ha höftsmärta, röntgenologisk verifie-
rad CAM eller PINCER men ingen 
artros och som bedömdes kunna för-
bättras via kirurgi. Som primärt ut-
fallsmått valdes iHOT-33 12 månader 
efter randomisering. Studien genom-
fördes mellan 2012-2016 och 348 
personer deltog i studien varav 92 % 
var kvar vid uppföljning efter 12 må-
nader. En klinisk relevant skillnad mel-
lan grupperna erhölls till förmån för 
den opererade gruppen. Ytterligare 
uppföljningar planeras i syfte att un-
dersöka om de som opererats fortsatt 
har fördelar av det samt om kirurgi vid 
FAI är kostnadseffektiv.

Prof. Ewa M Roos,  
Syddansk Universitet, Odense 

Ewa talade om en metaanalys gjord på 
RCT studier genomförda mellan 1993 
- 2018 där man jämfört artroskopiska 
meniskoperationer med rehabiliterings-
träning vid meniskskador i knät. Re-
sultatet av metaanalysen visar att skill-
naden i smärta mätt med VAS är 3 
mm till fördel för artroskopi. Generellt 
anser att en skillnad på 13 mm måste 
föreligga för att det skall vara kliniskt 
relevant.  

Hon redovisar också en RCT-studier 
som visar på att sham-artoskopi i knät 
vid meniskproblem har lika god effekt 
på knäsymtom som artroskopisk kirur-
gi utvärderat med Lysholm knee score.  
(Shivonen et al. NJEM 2012) En 
RCT-studie av Kise et al. 2016 visar 
att riktad träning gav större reduktion 
på självrapporterade symtom jämfört 
med artroskopisk kirurgi. 

Prof Roos menar att det inte finns nå-
gon korrelation mellan mekaniska 
symtom (klickande, låsningar, smärta 
vid knäböj, stelhet) och meniskskada 
och att vi i vår kliniska vardag bör 
vara försiktiga att anta att MR verifie-
rade meniskskador är orsak till våra 
patienters mekaniska knäproblem.

Den guideline som är framtagen re-
kommenderar icke kirurgisk behand-
ling(konservativ) behandling vid me-
niskproblem i en medelålders popula-
tion. (Arthroscopic sugery för degene-
rative knee arthrisis and meniscal 
tears: a clinical practice guideline).

/Refererat av Bosse Gabrielsson

Professor Eva Ageberg
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Ballet technique 
– an example of 
extreme physiolo-
gical stress.  
Anne Peyk,  
Danmark. 

Anne Peyk Ballet instructor från Dan-
mark gjorde en historisk genomgång 
av balettens utveckling genom åren. 
Hon beskrev hur kraven inom baletten 
och kraven på dansarens fysiska för-
måga till anpassning har ökat och för-
svårats genom de olika epokerna. 

”Är balett idag en 
konstform och/eller en 

extremsport?”                 

 
Det Anne Peyk så tydligt visar är hur 
denna utveckling lett till extrema krav 
på dansare både konstnärligt men ock-
så fysiskt. Koreografer söker dansare 
som passar kroppsligen och som har 

förmågan att uttrycka det koreografen 
vill förmedla både på ett fysiskt och 
ett konstnärligt plan.

Building up  
strength and sta-
bility in a dancer 
MSc. Fysioterapeut 
Charlotte An-
ker-Petersen,  
Danmark. 

”Att arbeta med  
dansare kräver insikt i 

traditioner kring en 
dansarens vardag”

 
En dansare börjar ofta dansa runt 8 
års ålder och redan som 18 åring är 
man professionell för att sedan runt 40 
års ålder gå i pension. Vid Danska 
Kungliga baletten pågår en säsong i tio 
månader. Dansaren arbetar i genom-
snitt 6 dagar i vecka och har runt 100 
föreställningar på ett år. Dansarna ar-

betar med stång och morgonklasser 
under 10 timmar per vecka, de utför 
mellan 9 och 36 timmars repetitioner 
samt att de har föreställningar under 
3-9 timmar, allt detta under en ”van-
lig” arbetsvecka. Kombinationen mus-
kulär styrka och extrem flexibilitet 
samt att man dessutom samtidigt arbe-
tar med olika stilar, klassiskt, tåskor 
och modern dans, ställer mycket höga 
fysiska krav på kroppen. När kan den 
unga dansaren börja dansa med 
tåskor? Enligt Charlotte Anker-Peter-
sen är det några kriterier som bör upp-
fyllas, såsom en fotledsrörlighet på ca 
90° obelastad plantarflexion, ”Heel 
rise endurance test” med 5-17 enbens 
releve´s (halvtå), ”The Air plane test”: 
2-4 per ben med god kvalitet. Avslut-
ningsvis visade Charlotte bilder på 
övningar. Enligt Charlotte bör träning 
av en dansare innehålla bålstabilitet, 
höftstyrka, fotleds- och tåstyrka, align-
ment i tåskor och muskulär uthållig-
hetsträning av vadmuskulatur.

Dance and ballet injuries

biliteringsprocessen har emellertid en 
positiv inverkan.

Med Dr Clare Arden fortsatte med att 
poängtera relevansen av sinne och 
inställning vid återgång till idrott. Att 
sätta realistiska mindre mål och bygga 
självförtroende är viktigt. Det ansågs 
också vara betydelsefullt att idrottaren 
är kvar i det sociala sammanhanget 
och att rehabiliteringen är ändamåls-
riktig, samt att idrottaren är engage-
rad, medbestämmande och att patient 
och fysioterapeut samarbetar. Till sist 
belyste Clare vikten av delat besluts-
fattning mellan fysioterapeuten, träna-
ren och idrottaren. 

Med Dr Sofia Bunke talade avslut-
ningsvis om motivationsstrategier vid 
preventionsarbete och inledde med att 
beskriva ett nytt forskningsprojekt om 
skadeförebyggande träning inom ung-

domshandboll, I-PROTECT (Imple-
menting injury Prevention exercises 
ROutines in TEams and Clubs in 
youth Team handball). Målet är att, 
utifrån klubbarnas behov och förut-
sättningar samt med aktuell forskning 
som grund, utveckla handbollsspeci-
fikt skadeförebyggande träning. Hon 
betonade behovet av en gemensam 
strategi vad gäller implementering av 
förebyggande åtgärder där fysiologiska, 
biomekaniska och psykologiska fören-
as. Det finns ett behov rutiner för ska-
deprevention för unga idrottare som 
tar sig uttryck inom den egna reella 
idrottsmiljön. 

”Beteendeförändring är en nyckelas-
pekt för förebyggande träning inom 
ungdomsidrotten och där motivation  
och tilltro till sin egen förmåga är vik-
tiga ingredienser”. 

Den inre motivationen hos idrottaren 
bestod i att träning upplevdes som 
rolig, underhållande och intressant. 
Yttre motivation beskrevs som exem-
pelvis vardagliga rutiner och deltagan-
de för att nå andra mål. Självbestäm-
mande är något som också lyftes och 
som är en teori i sig och mycket bety-
dande för motivationen. Sammanfatt-
ningsvis så kan man säga behövs ett 
stort engagemang från både idrotten 
och forskarna för att implementera 
skadeförebyggande strategier inom 
idrotten och där psykologiska aspekter 
har sin givna roll.  Att involvera samtli-
ga intressenter, skapa en känsla av 
ägandeskap och där arbetet sker på 
idrottens egen planhalva är viktigt för 
att nå ett bra resultat.   
 
Vid pennan, Sofia Ryman Augustsson
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Ankle and foot problems in the Bal-
let dancer with focus on posterior 
impingement, Prof. Niek van Dijk, 
Holland

Niek van Dijk tog oss åhörare igenom 
den dansande fotens olika skademeka-
nismer och behandling. Han belyste 
att en ”vanlig fotleds stukning” inte 
alltid har en enkel skademekanism 
utan att supinationsvåld exempelvis 
kan leda till en konpressionsskada me-
dialt och att osteofyter runt det skada-
de ligamentet kan ge impingement och 
bilda en fri kropp. Vidare pratade 
Niek om ”post ankel impingement”, 
ett tillstånd som kan bero på trauma 
eller överbelastning. Det är ofta kom-
binerat med problem från m flexor 
hallucis longus. Ett annan vanlig skada 
som kan drabba dansare som jobbar 
mycket på tå är avlossning av os trigo-
num mellan tibia och calcaneus (se 
bild). Ofta kombineras detta med dys-
funktion i m. flexor hallucis longus 
som ligger nära och kan komma i 

kläm då os trigonum flyttar sig. Vid 
operation är det viktigt att identifiera 
m flexor hallucis longus då man skär 
bort ligamentet runt os trigonum. 
Ibland kan det hjälpa att frigöra re-
tinaklet runt flexor hallucis longus och 
os trigonum för att minska belastning 
på senan. Vad gäller hälsenebesvär hos 
dansare anser Niek van Dijk att dansa-
ren ofta har mer problem med bursan 
runt achillessenan än själva achillesse-
nan.

Hip problems in the ballet dancer, 
Prof. Damian Grin, UK samt Chair: 
Dr. Henrik Aagaard, Danmark 

Är dans en konstform 
eller/och extremsport?

 
Henrik Aagaard belyste två viktiga 
funktioner där höftleden hos en dansa-
re utsätts för extrema krav. 

- Range of motion.

Många dansare är födda med mer eller 
mindre acetabulum dysplasi.  Det 
möjliggör mycket stor rörlighet, men 
man ser också att detta lättare leder till 
artros hos dess individer i framtiden. 
Upprepad träning i split ökar också 
risk för skada. Röntgen på dansare 
som ligger i split visar att caput inte 
ligger centrerat i leden med en genom-
snittlig subluxation på 2mm, i vissa 
fall upp till 5 mm. Detta kan leda till 
labrumskador, broskskador och im-
pingementproblematik, även lig. Ante-
rius kan skadas.

- Turn out

 Träning av extrem utåtrotation från 
ung ålder kan leda till skelettadapta-
tion med subluxation av caput femo-
ris. Detta leder i sin tur till uttöjd led-
kapsel, degeneration av labrum med 
ligamentskador och dysplasi av caput 
femoris. 

/Skrivet av Ewa Heidvall 

Vid detta symposium föreläste PhD 
student Guri Ekås (Sverige), PhD 
Håvard Moksnes (Norge), PhD Hege 
Grindem (Norge) och PhD Holly 
Silver-Granelli (USA). 

Antalet korsbandsskador ökar bland 
barn och ungdomar och behand-
lingsstrategier för dessa är ett kon-
troversiellt ämne. 

Guri inledde med 
att betonade att 
barn inte är små 
vuxna eller atleter 
i miniatyr. Det 
finns både anato-
miska skillnader 
och skillnader i 

aktivitetsmönster. Prevention av sekun-
där meniskskada är också mycket be-
tydelsefullt för utgången hos kors-
bandsskadade barn. Problem som lyfts 
fram i litteraturen, i samband med 
korsbandsrekonstruktion hos barn, är 
tillväxtstörningar, omoget graft och 
omoget knä generellt. Guri poängtera-
de svårigheterna med de öppna till-
växtzonerna (epifyserna) som är sär-
skilt utsatta vid kirurgi. Något som är 
viktigt vid korsbandsrekonstruktion 
för barn är därför att skydda epifyser-
na. Vad gäller problemet med omoget 
graft så finns det försök, med relativt 
goda resultat, där man använder nå-
gon av föräldrarnas hamstringssena 
som graft. Vid en sådan operation er-

håller barnet alltså ett moget graft. 
Det är generellt också vanligt med 
re-ruptur hos unga efter rekonstruk-
tion. Håvard beskrev, från en studie 
med 14-åriga barn som genomgått 
korsbandsrekonstruktion, att hela 32 
% drabbades av en andra korsbands-
skada inom fyra år. Å andra sidan an-
ses det viktigt att stabilisera knäet och 
undvika sekundära skador och några 
barn är därför i behov av tidig kirurgi. 
Vilka skall man då operera och när? 
Den gemensamma uppfattningen 
(konsensus från IOC) var att kirurgi 
var motiverat vid sekundära skador 
såsom vissa typer av meniskskada och 
broskskada och vid kvarstående insta-
bilitet. Håvard påpekade också, i enig-

Ung med ett gammalt knä - 
främre korsbandsskada hos barn
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Detta symposium inleddes av Liam 
Maclaclan från Australien. Hans stu-
diegrupp har studerat patellofemoral 
smärta (PFP). PFP kan definieras som 
biomekaniskt, och karakteriseras av 
noniceptiva smärtmodeller. Man jäm-
förde psykologiska och somatiska 
tecken mellan individer med ihållande 
PFP och de utan besvär.PFP gruppen 
hade lägre smärttålighet och högre 
stimulering av nerv (temporal summa-
tion). Denna gruppen visade sig även 
ha större rörelserädsla. Dessa faktorer 
är viktiga att ta med vid behandling av 
dessa patienter.

Nästa abstract presenterades av Dr 
Rodney Whiteley från Quatar. Resul-
tatet av denna studie visade att genom 
BFR (blood flow restriction) ses en 
smärtlindrande effekt som varav åt-

minstone i 45 min. Detta menar före-
läsaren skulle kunna vara användbart 
för individer med PFP för att kunna 
utföra rehabiliteringsträning med min-
dre smärta och med bättre kvalitet 
och kraft.

Vidare i programmet presenterade 
bland andra MSc Benjamin Smith en 
undersökning om vikten av att hos 
patienter med PFP se på helheten. 
Den psykologiska biten där rädsla att 
röra sig och rädsla för att känna smär-
ta var nog så viktigt att ta med i be-
handlingen.

Ökad höftadduktion har samband 
med PFP och detta skiljer sig mellan 
män och kvinnor. Detta hade MSc 
Bradley Neal undersökt. 

Från PFP gick man över till  

Mb. Osgood-Schlatter en diagnos som 
många av oss kliniken ofta stöter på. 
Det vi alla sagt till dessa patienter är 
att det går över, ofta inom två år. Stu-
dien som presenterades här visar att 
37% av patienter med tidigare Mb 
Osgood-Schlatter fortfarande hade 
smärta efter två år. Vad gör vi med 
dessa?

Många korta presentationer som gav 
oss åhörare en tankeställare!

/Refererat av Anna Wänerhag

het med IOC, att kirurgi var motiverat 
först vid kvarstående symptomatiska 
knäbesvär efter att högkvalitativ reha-
bilitering genomförts. Vid rehabilite-
ring av korsbandsskada hos barn anser 
Håvard att det var viktigt att barnen 
var kvar i laget, av sociala skäl, samt 
att föräldrarna var delaktiga i rehab-
processen. Precis som hos vuxna med 
korsbandsskada så följer rehabilitering-
en samma steg: återfå ROM, träning 
av neuromuskulär kontroll och styrka 
samt till sist idrottsspecifika övningar. 
Mycket av övningar går att göra hem-
ma och det rekommenderas hembase-
rad rehab 3-7 ggr/v, men med bara 3 
övningar, max 10 min. Samma tester 
och kriterier används som för vuxna 
vid återgång till idrott. 

”Help kids stay social 
with the team and 

bring the parents into 
the rehab”

Hege diskuterade 
problematiken 
med återgång till 
idrott för barn och 
unga efter en kors-
bandsskada. Efter 
en andra kors-
bandsskada är det 

än mer problematiskt där endast 6 % 
klarar kriterierna för återgång. Hege 
talade också om problematiken vad 
gäller tester för återgång till idrott, där 
vissa, ex styrketester, inte är helt reli-
abla för barn under 13 år. Efter rekon-
struktion var rekommendationerna att 
inte gå tillbaka till krävande idrott 
med vridmoment förrän tidigast efter 
12 månader. Holly föreläste om pre-
vention av främre korsbandsskada hos 
barn och inledde med att beskriva 
prevalensen. Förekomsten av kors-
bandsskador hos unga har ökat bland 
annat beroende på ett ökat deltagande 
i krävande idrotter i allt tidigare ålder. 
Antalet registrerade korsbandsskador 
hos barn har ökat med nästan 148 % 
under en 10-årsperiod (2005-2015). 

Generellt har man dessutom blivit 
mer uppmärksam på att barn även 
drabbas av denna typ av skada och 
har också erhållit bättre utrustning för 
bedömning av sådan vilket i sin tur 
bidragit till en ökad registrering. I 
USA är det en årlig ökning av preva-
lensen med 2,3 %. Summa summa-
rum så bör korbandskirurgi utövas för-
siktigt och hänsyn tas till ålder hos 
unga. Rehabilitering följer samma mall 
som för vuxna men kan med fördel 
utföras hemma och bör ske med invol-
verade föräldrar. Till sist så är det ska-
deförebyggande arbetet otroligt viktigt 
hos barn och unga. Idag finns det ett 
framtaget skadepreventionsprotokoll, 
som utgår från FIF 11+, för unga, 
FIFA 11+ junior. Vi får hoppas på ett 
stort genomslag för detta ute på fältet 
med en minskad prevalens av skador 
framöver.

/Vid pennan,  
Sofia Ryman Augustsson

Främre knäsmärta
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Ett stort ökat intresse för ljumskpro-
blem samt höftleden och dess proble-
matik har setts de senaste decennier-
na. Flera forskare har fått fram mycket 
fina och intressanta artiklar kring äm-
net. Det började med Joar Haröj från 
Oslo Sports Trauma Research Center 
(OSTRC) som talade om ”Managing 
groin problems in football” där han 
beskrev att det var 2,4 % större risk 
för en manlig spelare att skada sig än 
kvinnlig men att tiden man var borta 
från spel var densamma och att det 
var 5 gånger större risk att skada sig 
under matchspel än träning. Överbe-
lastningsskador är mer vanligt än trau-
ma för ljumske. Många spelar med 
ljumskproblem så antalet är nog som 
toppen på ett isberg. Våra vanliga 
mätmetoder (time loss och medical 
attention definitioner) fångar inte upp 
dessa skador. ”OSTRC overuse injury 
questionnaire” skickades till samtliga 
spelare två gånger i veckan via telefon/
app för självrapportering av ljumsk-
problem. Svarade spelaren att hen 
hade något problem så kategoriserades 
de i olika grader (’alla problem’, ’all-
varliga problem’). 29% hade ljumsk-
problem vid varje given tidpunkt un-
der säsongen. 10% hade allvarliga pro-
blem vid varje given tidpunkt under 
säsongen. 21 % spelade match trots 
problem och det är 3 ggr högre risk 
för män än kvinnor att ha höft/ljumsk-
problem (M Waldén). 37 % ledde till 
avbrott i träning och spel under en hel 
säsong.

Hur ska vi då öka toleransen? De fles-
ta spelare som kommer till kliniken 
har nedsatt styrka i muskulaturen 
kring höftleden vilket är en riskfaktor 
för ljumskproblem. Vi kan påverka 
styrkan, det är alltså en modifierbar 
riskfaktor. Hur skulle man kunna göra 
det?

Joar berättade om en randomiserad 
kontrollerad FIFA-studie med 11+ där 
en grupp gjorde FIFA 11+ och den 
andra FIFA 11+ OCH Copenhagen 
Adductor Excercise (CAE). Gruppen 
som gjorde CAE visades öka adduk-
torstyrkan signifikant. Adduktorstyrka 
kan alltså påverkas av ett enkelt tillägg 
till FIFA 11+.

Ytterligare en studie där man använde 
sig av ovan RCT’s resultat och imple-
menterade det prospektivt med syfte 
att minska skador. 632 spelare i Norge 
delades in i två grupper och följdes 
under hela säsongen med början 2016.  
Ena gruppen tränade Copenhagen 
adductor exercise (CAE) övning (en 
står och håller i översta benet på spe-
laren som sidligger och utför en ad-
duktionsrörelse med kroppen lutandes 
på armbågen). Vid NRS mer än 3 – 
avbryta) 3 olika svårighetsnivåer: Nivå 
1: Sidliggande Hölmich addövning, 
nivå 2: stöd ovan lår, nivå 3: stöd vid 
ankeln. Andra gruppen var kontroll-
grupp. Spelarna tränade 6-8 v innan 
säsongstart, sedan startades datain-
samlingen. Skillnaden mellan grupper-
na ca 8 % i adduktionsstyrka till fördel 
för de som ingick i interventionsgrup-
pen. 41 % mindre risk att rapportera 
ljumskproblem efter säsong för grup-
pen som tränade.

En annan studie berättades om där 
man hade 501 fotbollsspelare från 
RCT studien som implementerade 
träningen. Om övningarna tog max 5 
min att utföra så genomförde 73 % 
träningen. Ju fler övningar ju mindre 
troligt att spelarna genomför program-
met. Många fotbollsspelare har pro-
blem och adduktionsstyrka är viktig 
för minskad risk för ljumskproblem.

Symposiet fortsatte med Kristian 
Thorborg som pratade om “Screening 
for groin injury . A secondary preven-

tion strategy” där han påpekar att det 
är viktigt att vi kliniskt arbetar evi-
densbaserat! FIFA 11+ ger effekt på 
ljumskproblem med 41 % minskad 
risk. Försöka hitta/identifiera problem 
tidigt – det ger bättre möjlighet att 
(återgå) minska risken med långvariga 
problem. Han berättade om en studie 
från 2015 där man följde 695 spelare 
– 338 hade problem och 357 inte. 
Efter säsong hade fortfarande 295 pro-
blem (50 %)! Många ljumskskadade/
spelare med problem har problem som 
kommer och går. De spelar trots att de 
har problem, blir lite bättre en period, 
sämre en period, fram och tillbaka. 
Ljumskbesvär är ofta överbelastnings-
skador. Istället för att bara göra en 
riskbedömning innan säsongen ska vi 
hellre hålla koll på spelaren kontinuer-
ligt och försöka undvika att proble-
men blir långvariga.

Studier som togs Kristian refererar 
till, för vidare fördjupning: 

Thorborg (2017): ”Copenhagen five second 
squeeze: a valid indicator of sports-related 
hip and groin function”

Ernest Esteve (2018): ”Preseason Adductor 
Squeeze Strength in 303 Spanish Male Soccer 
Athletes: A Cross-sectional Study” 

Andrea Mosler: ”Musculoskeletal Screening 
Tests and Bony Hip Morphology Cannot Iden-
tify Male Professional Soccer Players at Risk 
of Groin Injuries: A 2-Year Prospective Cohort 
Study” 

Sist i symposiet var Tobias Wörner 
som pratade om ”Managing groin pain 
in ishockey”.  Ishockey är en idrott 
med stora ljumskproblem. Det är 
mycket acceleration och decceleration 

Höft- och ljumskproblem hos lagidrottare 
“Groin injury management in Team Sports”
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Dr. Henrik Bjarke Vaegter

What could be the reason for a potential positive 
or negative effect on pain during exercises?

i skridskoåkning (ishockey) men hur 
stora är problemen egentligen? 25 spe-
lare missade matcher/lag (NHL)/år. 
Manliga spelare har oftare större pro-
blem än kvinnliga spelare.

Tobias anser att det är mer riktigt att 
titta på prevalens istället för incidens. 
Tittar man på incidens av time loss 
skador missar man det flesta. Därför 
anser Tobias (och jag) att man ”ska 
titta på prevalens av alla problem, obe-
roende om spelaren inte kan spela”.

Tobias berättade om sin senaste studie 
där 329 spelare (20 % kvinnliga) sva-
rade på enkät om problem samt Ha-
gos (Copenhagen Hip and Groin Out-
come Score). 48 % av männen hade 
problem men spelade ändå. Ca 30 % 
hade problem och var borta emellan-
åt. Problemen verkar inte se ut att gå 
över av sig själv, de kvarstår efter sä-
songsvila precis som Kristian Thorborg 

berättade om hos fotbollsspelarna. Det 
är alltså inte idrottsspecifikt utan en 
ljumskfaktor!

Hur är det då med målvakterna? 128 
målvakter fick svara på formulär. Före, 
under och efter säsong. Prevalensen 
var att 28 % har problem med ljumsk-
problem och 10% hade allvarliga pro-
blem. Under en säsong har 7/10 mål-
vakter ljumskbesvär och mer än 3/10 
allvarliga besvär. De flesta skador är 
överbelastningsproblem (drygt 80%).

Vad det gäller ishockey så är det stor 
skillnad på belastning på ljumsken 
över året beroende på om de tränar på 
is eller inte. I studien testade man 5 
second squeeze test (trycker så hårt 
de kan) på ishockeyspelare. Man mät-
te smärta under testet med NRS.  Sva-
ren delades in i tre grupper med 0-2 
grön, 3-5 gul, 6-10 röd.

Grön – inga problem, kör på

Gul – gå vidare och testa styrka och 
gör en klinisk undersökning, adduk-
tionsstyrketräning

Röd – klinisk undersökning, styrketest, 
åter till rehab

Alla tre färger skiljer sig åt angående 
idrottsfunktion. Går man från grön till 
gul och sedan röd ser man sämre och 
sämre idrottsfunktion. Spelare med 
gult och rött ljus hade också nedsatt 
add- och abduktionsstyrka. Det bety-
der att man kan skatta ishockeyspela-
rens idrottsfunktion och styrka på 
bara 5 sekunder. Resultaten kan man 
sedan använda för sekundär prevention 
som Kristian Thorborg pratade om.

/Skrivet av Christina Mikkelsen

Att rörelse/fysisk aktivitet har en viss 
hypoalgetisk effekt beskrevs första gång-
en för 40 år sedan i en artikel om effek-
terna av fysisk aktivitet på smärtkänslig-
het. Black et al beskrev då att en period 
av löpning signifikant reducerade smärt-
känsligheten. Detta fenomen kallas trä-
ningsinducerad hypoalgesia (eng. exerci-
se induced hypoalgesia - EIH).

Under senare tid har man undersökt hur 
olika typer av träning som aerob och 
isometriska övningar kan påverka smärt-
känsligheten. En studie undersökte 
Smith et al. smärtkänslighet via tryck 
hos friska och personer med whiplash 
associated disorders (WAD). Smärta 
testades via tryck i nacken och på benet 
innan och efter en isometrisk övning (3 
minuter jägarvila) och efter 30 minuters 
cykelträning. Resultaten visade att både 

friska individer och individer med WAD 
uppvisade en högre smärttålighet via 
tryck både i ben och i nacken efter den 
isometriska övningen men inte efter cy-
kelträningen. Ingen skillnad sågs heller 
mellan friska och WAD. Det verkar som 
om en isometrisk övning ger bättre 
smärttålighet jämfört med aerobt arbete, 
vilket i sig kan vara beroende av intensi-
teten. En annan intressant aspekt som 
visades är att träning av icke-smärtande 
muskler kan ge en ökad smärttålighet 
vid tryck i den smärtande muskeln. En 
studie som undersökte personer med 
artros i knät där man tränade endast 
rörelser med övre delen av kroppen sig-
nifikant ökade sin smärttålighet vid 
tryck både i den övre och nedre delen 
av kroppen. Att träna smärtande musk-
ler och kroppssegmenet vid t.ex. fibro-
myalgi eller kroniskt trötthetssyndrom 

verkar dock kunna ge motsatt effekt. 
Mekanismerna vid EIH är inte helt klar-
lagda, troligen kan det vara flera meka-
nismer som tillsammans påverkar smärt-
tåligheten. EIH tros påverkas av vilken 
typ av övning/fysisk aktivitet som utförs 
och om den utförs med en icke-smär-
tande eller smärtande muskel/muskel-
grupp.

Vill du läsa mer om detta intressanta 
ämne så rekommenderar jag denna kor-
ta översiktsartikel där också många refe-
renser i ämnet finns med. Du hittar arti-
keln på vår hemsida under fliken Fysisk 
Aktivitet. 
Henrik Bjarke Vaegtera: “Exercising 
non-painful muscles can induce hypoal-
gesia in individuals with chronic pain”. 

/Skrivet av Eva Rasmussen Barr
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Mark Aarts heter jag och är ny ordfö-
rande i MDT-sektionen. Efter vårens 
konferens och årsmöte som ägde rum 
den 6 april i Stockholm har vi delat 
upp MDT:s ordförandeskap i två delar 
för att tydliggöra arbetet och dela upp 
ansvaret.  Anna-Lena Ramström, fysi-
oterapeut på Näsets Läkargrupp i 
Höllviken Skåne har blivit ordförande 
i Svenska McKenzieinstitutet med 
kopplingar till McKenzie Institute  
International och jag står för MDT- 
delen som tillhör fysioterapeuterna.

Temat för konferensen i Stockholm 
var MDT vid långvarig smärta och där 
avhandlades allt från diskbråck till 
artros och annan långvarig smärta.  
Vi hade internationella föreläsare från 
både Nederländerna och Danmark 
och en pre-course i MDT manage-
ment of radicular syndrome. Flera  

referat från konferensen återfinns i 
denna tidskrift. Vi hade också besök 
av två styrelseledamöter från OMT- 
sektionen som jag hoppas kände sig 
välkomna och inspirerade av vårt sätt 
att bedöma och behandla patienter.

Förutom nya ordföranden valdes två 
nya personer in i styrelserna: Helén 
Strandqvist och Robert Wallerstedt, 
välkomna! Calle Lindqvist, Daniel 
Jusinski och Kristin Wetterling avgick i 
år och vi tackar dem för deras arbete 
och engagemang i styrelsen.

Veckan innan vår konferens var vi 
med en delegation av vår styrelse,  
gäster på OMT-konferensen i Göte-
borg. Detta som ett steg i att eventu-
ellt kunna bilda en gemensam sektion 
för patienter med muskuloskeletala 
besvär. Arbetet kommer fortsätta  
kommande året.

En hälsning från Mark Aarts  
- ny ordförande i MDT-sektionen

Namn: Mark Aarts

Ålder: 34 år

Arbetsplats: Feelgood Företagshälsa  
         i Göteborg

Familj: Sambo och barn på gång 

Här är McKenzieinstitutets och MDT-sektionens nya styrelse: 

Från vänster: Fariba Gharachorloo, Linda Carlsson, Patrik Drevander, Anna-Lena Ramström, Helén Strandqvist,  
Mark Aarts, Louise Gamming, Robert Wallerstedt, Göte Norgren, Gunilla Limbäck-Svensson
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Precourse

Mekanisk undersökning och  
behandling av radikulärt  
syndrom enligt MDT

mdt sektionenSektionen för
Mekanisk Diagnostik
och Terapi (MDT)

I denna masterclass som pågick under 
två dagar fick vi under ledning av 
Hans van Helvoirt, Dip. MDT, utveck-
la våra kunskaper om konservativ be-
handling enligt MDT för både lum-
balt och cervikulärt radikulärt syn-
drom. Vi fick fördjupade kunskaper 
om differentialdiagnostik, Mechani-
cally Unresponsive Radicular Syndro-
me - MUR, MR-indikationer, MDT i 
kombination med rotblokader samt 
om postoperativ rehabilitering.

En definition av olika begrepp är på 
sin plats då de definieras olika i littera-
turen. Radikulärt syndrom är smärta i 
ben eller arm med eller utan neurolo-
giskt bortfall. Radikulopati, används 
då någon form av neurologiskt bortfall 
förekommer. Radikulär smärta är ut-
strålande smärta längs nervens utbred-
ningsområde, där ischias är smärta 
längs ischiasnerven. 

Patologi som kan leda till radikulär 
smärta kan vara strukturell i form av 
trängsel på grund av benvävnad eller 
ett förtjockad lig.flavum, antingen som 
lateral stenos eller som central spinal 
stenos. 

En diskherniering är en annan anled-
ning till radikulär smärta, då det blir 
ett mekaniskt tryck på nervroten. 
Tänkvärt är att ett stort diskbråck kan 

läka bättre än ett litet, och att även ett 
sekvesterat diskbråck kan centralisera 
(se faktaruta). Nervroten kan också 
retas kemiskt, detta kännetecknas av 
en konstant och kraftig smärta, som 
tar lång tid på sig att lätta efter avlast-
ning. En kemisk retning ger oftast ing-
et neurologiskt bortfall utan då krävs 
ett mekaniskt tryck, vilket kan före-
komma samtidigt. 

Om vi i den mekaniska undersökning-
en ser en centralisering eller en rikt-
ningspreferens (se faktaruta) vet vi att 
patienten har en bra prognos.  MR 
kan identifiera en diskherniering men 
ger ingen information om hur symto-
men ska behandlas konservativt. Var-
ken storlek eller strukturella föränd-
ringar kan förutspå prognos och de 
kliniska förbättringarna kommer oftast 
före en reduktion av ett diskbråck på 
MR. Förutsatt att röda flaggor inte 
finns så är MR endast medicinskt indi-
kerat om operation är aktuell, för att 
se att den kliniska bilden och bilddiag-
nostiken stämmer överens. 

Vi fick praktiskt träna på neurologisk 
undersökning, och en del tänkvärda 
saker fick vi med oss. Svaghet p.g.a. 
smärtpåverkan eller uttröttbarhet räk-
nas inte som ett äkta neurologiskt 
bortfall, utan då ska det vara en tydlig 

svaghet i hela rörelseomfånget. Indivi-
der har varierande mönster och över-
lappning av dermatom och myotom, 
vilket kan leda till feldiagnostik av en 
nervrotskomponent. Separata test kan 
inte särskilja smärtor med eller utan 
radikulopati, utan en kombination av 
anamnes och flera test gör detta bätt-
re. SLR (straigt leg raise) har en hög 
känslighet för att hitta en diskhernie-
ring, men en låg specificitet, det mot-
satta gäller för korsad SLR. Använd 
gärna neurologiska test som baselines 
då styrka och nervsträckningstester 
kan ändras snabbt vid en minskad 
kompression av nerven! 

MUR (se faktaruta) definieras som 
“annat” i MDT-systemet och derange-
ment ska ha uteslutits innan denna 
diagnos kan ställas. Avseende symp-
tom kan MUR skiljas från ett derange-
ment genom att inget gör symtomen 
bättre, det är oftare en konstant smär-
ta där smärtan ut i ben eller arm do-
minerar. Ländryggspatienter med 
MUR kan ha svårt för att både sitta, 
stå och gå. Vid undersökning hittas 
ingen centralisering eller riktningspre-
ferens, patienten kan ha full extension 
men dålig flexion och få utstrålande 
smärtor vid både flexion och extensi-
on i stående. Symtomen kan ofta öka 
vid upprepade rörelser, men ibland 
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Hans van Helvoirt visar alternativ korrigering av torticollis på MDT-läraren  
Göte Norgren.

mdt sektionen Sektionen för
Mekanisk Diagnostik
och Terapi (MDT)

minska, de kvarstår då inte bättre.  
Liksom vid andra MDT-bedömningar 
kan det ta 3 - 5 ggr innan diagnosen 
kan säkerställas, i vissa fall kan sym-
tomresponsen initialt tolkas som ett 
derangement men MUR kvarstår inte 
bättre. Några olika patientfall presen-
terades och vi fick diskutera och träna 
oss på att tänka ut undersöknings - 
och behandlingsstrategier. 

MDT behandling av derangement repe-
terades och praktiskt fick vi träna på 
några tekniker som kan behöva tas till 
vid mer svårreducerade derangement  
och fick många nya tips på shiftkorrige-
ring och korrigering av torticollis. 

Viktig information till en patient med 
radikulärt syndrom är att symtomen 
läker ut och försvinner hos de allra 
flesta under loppet av veckor till måna-
der.  Genom den naturliga läkningen 
förbättras ca 80 procent av patienterna 
och förbättringen kommer för de flesta 
efter 6 - 10 veckor. Har de gått 16 
veckor är det endast ca 10% som för-
bättras med tiden. Det finns ingen rela-
tion mellan typ av diskbråck, storlek, 
symtom och utfall. Hos patienter med 
radikulärt syndrom har i olika studier 
derangement hittats hos 30 - 70%.

Hur kan vi då behandla MUR?   
I den akuta fasen (0 - 3 v), som känne-
tecknas av symtomen vid kemisk smär-

ta, så är rollen som terapeut att infor-
mera, ge råd om vilopauser varvat med 
lättare aktivitet. Medicinskt behövs 
smärtlindring och bästa evidens för 
nervrotssmärta är läkemedel såsom 
amitriptylin (Saroten) och till viss del 
även Gabapentin

I den subakuta och långvariga fasen 
(efter 3v) bör en ny MDT undersök-
ning göras, då förutsättningarna kan 
vara förändrade. Hittas ingen riktings-
preferens nu heller, så lär patienten han-
teringsstrategier och förebygg rörelse-
rädsla. Informera om vikten av att röra 
sig men att respektera arm- eller bens-
märtan. Använd trafikljusguiden för att 
gradvis öka fysisk aktivitet och rörlig-
het, d.v.s. aktivitet/rörelser får göra 
acceptabelt ont men inte kvarstå sämre. 
Övningar för nervmobilitet kan behö-
vas, för att undvika adherent nervrot. 

Rotblokader kan i denna fas komplet-
tera den medicinska behandlingen. 
Tidigare studier har endast visat på 
kortsiktig effekt av injektioner. På den 
klinik Hans jobbar behandlas de som 
har extremitetssmärta VAS 6/10 med 
transforaminala epidurala steoridinjek-
tioner. Före injektionen behövs en 
MR-undersökning och injektionen 
sätts med hjälp av röntgenledd kon-
trast. Behandling med injektioner för 
MUR-patienter stöds i Hans egen 
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Förklaring/definition  
av MDT begrepp

Centralisering: Fenomen då en mer 
distal smärta som kommer från ryggen 
försvinner och förflyttar sig mer cen-
tralt som ett svar på en belastnings-
strategi. Centralisering har god interbe-
dömarreliabilitet, kan ge indikation om 
behandlingsriktning och god prognos. 

Riktningspreferens: Beskriver rörelser 
i en riktning som minskar, eliminerar 
eller centraliserar symtom. 

Derangement: En av MDT-diagnoser-
na som ofta presenterar sig med en 
mekanisk obstruktion i en påverkad led. 
Riktningspreferens ska finnas och cen-
tralisering kan vara ett viktigt fenomen 
i ryggen. 

MUR = Mechanically Unresponsive 
Radicular Syndrome. Definieras som “ 
radicular presentation consistent with 
a currently unresponsive nerve root 
compromise”. 
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MDT och långvarig smärta
Simon Simonsen, Dip. MDT, inleder 
med en beskrivning av smärtkliniken 
där han arbetar deltid. Kliniken ligger i 
Köpenhamnsområdet. Här behandlas 
kroniska smärtpatienter vars besvär är 
livsförändrande - ” life altering”. Smär-
tan ska vara icke-malign och varit 
ihållande i mer än 3 månader. De be-
handlar ca 2800 patient/år. De vanli-
gaste diagnoserna är ryggsmärta, 
WAD och fibromyalgi. Fokus är på ” 
att lära sig leva med smärtan”, man 
botar inte! Behandling sker i grupp: en 
12 veckors kurs i smärthantering, några 
timmar per gång 5 dagar/v. med till-
lägg av individuell behandling hos FT 
eller psykolog, beroende på behov.

I sin undersökning använder sig Simon 
bland annat av MDT:s statusblad för 
att kunna klassificera patienterna. Mel-
lan 2013 - 2019 träffade Simon 425 
patienter som han subgrupperade 
som; 27% derangement, 4% dysfunk-
tion, 26% central sensitisering, 24% 
inkonklusiv och 19% annat.

Simon poängterar det stora värdet av 
att göra en mekanisk bedömning en-
ligt MDT då vissa patienter med lång-
varig smärta har mekaniska besvär. 
Dessutom använder han sig av CSI 
(central sensitization inventory) (1), 
ett frågeformulär med 25 frågor. Poäng 
på 40 eller mer, indikerar att patienten 
lider av central sensitisering. CSI är ett 
viktigt verktyg vid bedömning av den-
na patientgrupp. Var dock försiktig vid 
undersökning då patienter med högt 
värde har förändrad smärtrespons. 

Simon undervisar sina patienter om 
hur smärtsystemet fungerar och hur 
långvarig smärta förändrar hjärnans 
respons på stimuli ”It´s in your brain 
but it’s not imaginary”. Han förklarar 
hur långvarig stress också påverkar 
genom att rädsla och stress skruvar 
upp hela systemet.  Alla har sin egen 
smärtresa. Simon använder trafikljus- 
guiden där rött ljus motsvarar ett in-
stabilt tillstånd med mycket smärta, 
hög stress och isolering. Gult ljus inne-

bär ett mer stabilt tillstånd med färre 
röda dagar och grönt ljus står för ut-
veckling. Vägen är från skada/smärta 
till att acceptera och anpassa sig till 
sitt nya tillstånd. Man kartlägger ABT 
”activity baseline tolerance” och målet 
är att lära sig balansera sin energibud-
get och inte ”hamna på rött ljus” med 
ökad smärta och trötthet. Redskap är 
aktivitetsreglering, nya strategier, 
mindfullness/avslappnings-träning 
samt att följa trafikljus-guiden.

Simon redovisar till sist tre mycket 
olika patientfall där han demonstrerar 
att det kliniska resonemanget inom 
MDT är mycket användbart i behand-
ling av kroniska smärtpatienter. Avslut-
ningsvis ett räkneexempel: ”Om vi 
kan få tre kroniska smärtpatienter att 
återgå till arbete har vi tjänat in vår 
lön för femton år framåt.” 

/ Lena Bolton, Cred. MDT,  
Sofia Fridén, Credex MDT

1. Clin J Pain Volume 31, Number 4.  
April 2015, p 323-332.

mdt sektionenSektionen för
Mekanisk Diagnostik
och Terapi (MDT)

forskning (1,2). I den första studien 
inkluderades 71 patienter. Efter injek-
tioner blev en del patienter smärtfria 
direkt, många patienter svarade nu bra 
på MDT behandling, några patienter 
blev gradvis bättre och några behövde 
opereras. Slutsatsen var att från en 
patientgrupp med långvarig radikulär 
smärta där ingen centralisering kunde 
hittas initialt kunde 78% bli så bra att 
de inte behövde opereras.  Det verkar 
som att kombinationen av rotblocka-
der och MDT för denna patientgrupp, 
kan ge både ett bra korttids- och lång-
tidsresultat!  Flera internationella mul-
ticenterstudier pågår.

Några patienter med diskbråck behö-
ver opereras, syftet är då att eliminera 
bensymtomen. Operation bör tidigast 
göras efter 12v.  Av de som opereras 
blir 95% bättre, men resultatet blir 
inte sämre av att vänta med operatio-
nen. Operation ger hos de med radie-
rande smärta nedanför knäet och sam-
tidiga neurologiska symtom snabbare 

återhämtning, men långsiktigt syns 
inga skillnader. Samtidigt medför en 
operation alltid en risk. Vid långtids-
uppföljning har det efter diskbråckso-
perationer även förekommit viss ökad 
risk för för Modic-förändringar samt 
sämre välmående och mer rörelserädsla. 
Patienter med psykisk ohälsa har ett 
sämre utfall efter operation. 

Vid genomgång av evidensen gällande 
handledd postoperativ rehabilitering så 
finns det inget stöd för att det är en 
effektiv åtgärd jämfört med egen akti-
vitet. En MDT-undersökning för dessa 
patienter kan göras, vänta dock 2 - 3 
veckor med ytterlägesrörelser. De klas-
sifikationer som kan hittas är derange-
ment, ”annat” d.v.s. återhämtning efter 
trauma och kroniskt smärtsymtom 
samt adherent nervrot. Målen för reha-
biliteringen bör vara att återfå rörlighet 
både i rygg och nervstruktur, återhämta 
motorisk funktion om den är påverkat 
samt uppnå tidigare ADL funktion 
och fysiska förmåga. Hjälp patienten 

att hitta lagom belastning i träning och 
vardag.  

Denna masterclass är en kurs att re-
kommendera! Mycket nyttig kunskap 
som är väl underbyggd med det senas-
te inom forskningen, som gör att du 
bättre kan hjälpa och ge rätt informa-
tion till dessa ibland svåra patienter. 
Kursen planeras även komma till Sve-
rige nästa år, så håll ögonen öppna! 

Sammanfattat av:  
Helén Strandqvist, Credex MDT

1. van Helvoirt H, Apeldoorn AT, Ostelo 
RW, Knol DL, Arts MP, Kamper SJ, et al. 
Transforaminal epidural steroid injec-
tions followed by mechanical diagno-
sis and therapy to prevent surgery for 
lumbar disk herniation. Pain Medicine. 
2014;15(7):1100-8.

2. van Helvoirt H, Apeldoorn AT, Knol DL, 
Arts MP, Kamper SJ, van Tulder MW, et al. 
Transforaminal epidural steorid injections 
influence Mechanical Diagnosis and The-
rapy (MDT) pain response classifications 
in candidates for lumbar herniated disc 
surgery. Journal of back & muskuloskeletal 
rehabilitation. 2016;29(2): 351-9. 
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Undersökning av patient  
med höftsmärta

MDT-läraren Göte Norgren genomför-
de en patientundersökning inför åhö-
rarna. Patienten är en kvinna, 56 år, 
med smärta utsida/framsida vä höft, 
skinka samt centralt i ryggen. Smärt-
debut för 3 år sedan i samband med 
utmattningssyndrom.  Smärtan är in-
termittent och uppstår främst vid be-
lastning, särskilt vid gång på plant, 
hårt underlag och då i form av plötsli-
ga hugg i ljumsken. Även smärta från 
rygg/höftparti vid uppresning från sit-
tande. Hon uppger rädsla för att belas-
ta sig så att huggen uppstår. Ingen 
dygnsvariation och inga besvär i lig-
gande. Smärtan kvarstår inte efter ak-
tivitet. Mår bättre av att göra rörelser 
såsom bålrotationer i liggande samt 
sträckningar i rygg och höft. Arbetar 
på kontor, mestadels sittande. Är fy-
siskt aktiv med promenader flera ggr/
dag upp till 5 km samt tränar på gym 
och går på yoga 4 ggr/v. Är frisk i öv-
rigt och tar inga mediciner. Röntgen 

visar höftartros och hon har blivit re-
kommenderad artrosskola. Senaste 
veckan har fysioterapeutkontakt på-
börjats.  Inga tecken på röda flaggor i 
anamnesen.

Vid inspektion noteras inget shift i 
ryggen. I sittande uppger hon smärta i 
vä skinka och ljumske som minskar 
vid hållningskorrigering. Funktionellt 
test tyngdöverföring åt hö (d.v.s. ab-
duktion vä höft) producerar smärta i 
vä ljumske och en måttligt nedsatt 
rörlighet syns. Även smärta i ljumske 
vid bakåtkliv i stående med vä ben 
bak. Dessa två test används som  
baseline. Rörlighetsundersökning i 
ryggen visar på måttligt nedsatt  
extension med ytterlägessmärta lum-
balt. I vä höft syns måttligt nedsatt 
inåtrotation utan smärta samt lätt 
nedsatt utåtrotation med smärta. 
Smärtan vid utåtrotationen minskar 

tydligt när Göte minskar sidoglid-
ningsrörelsen lumbalt genom att flytta 
patienten åt sidan. 

Som publiken fått ta del av tidigare 
under dagen så rekommenderas alltid 
en screening med upprepade rörelser 
i columna när vi undersöker patienter 
med besvär från extremiteter. Denna 
patient visar tecken på att besvären 
kan var ryggrelaterade både från 
anamnes och undersökning. Upprepa-
de rörelser genomförs för denna pa-
tient med magliggande extensioner i 
omgångar upp till 30 reps. Testsvaret 
visar på grönt ljus d.v.s. minskar/ 
bättre, både genom ökad rörlighet 
och minskad smärta i ländryggsex-
tension samt genom utvärdering mot 
baseline bakåtkliv med vä ben. Smär-
tan vid sittandet är eliminerad, men 
ingen förändring i smärtan och stelhe-
ten vid tyngdöverföring sidledes.  
Patienten upplever sig dock inte bättre 
och hon återkommer till smärthuggen 
som uppstår när hon går och dessa 
kan vi inte utvärdera ännu.  Hemöv-
ning som instrueras är att utföra mag-
liggande ryggextensioner x 10, 5 - 6 
ggr/dag, vilket kommer att följas upp 
av kollega. 

Efter patientundersökningen följer en 
paneldiskussion med frågor från åhö-
rarna. Sammanfattningsvis rådde  
en enighet om att patientens besvär 
sannolikt har sitt ursprung både från 
columna och höft och att vidare upp-
följning behövs. Vikten av att ta tydliga 
baselines betonas både för rygg och 
extremitet och att då utgå ifrån  
patentens egenvalda tester. Det är 
även viktigt att fånga upp gula flaggor 
i anamnesen såsom rädsla och tillit. 

Sammanfattat av:  
Sofia Ask, Dip.MDT

MDT-lärare Göte Norgren undersöker höftpatient
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Smärttrösklar före diskbråcksoperation- 
reflektioner kring ny forskning

MDT och artros 

 

Vi fick ta del av en av artiklarna (1) 
som ingår i MDT-lärare, Yvonne  
Lindbäcks avhandling.

Studien handlar om smärttrösklar före 
diskbråckskirurgi.

Yvonne har studerat om det finns nå-
got samband mellan ökad känslighet 
för tryck, köld och värme i handen 
och sämre resultat efter diskbråckski-

rurgi. Undersökningen gjordes med en 
termisk sensibilitetsmätare, som mäter 
temperatur, och en algometer, som 
mäter tryck. Hon fann att ökad käns-
lighet för tryck och köld, som ett teck-
en på utbredd smärta före kirurgi, var 
associerat med sämre funktion, smärta 
och hälsa efter kirurgi hos patienter 
med diskbråck(n=29). Det fanns inga 
associationer med smärttrösklar för 
värme. Hos patienter med spinal ste-
nos (n=53) fanns inga associationer 
med ökad känslighet för varken tryck 
eller temperatur vid 1-årsuppföljningen.

Yvonnes reflektioner efter studien är 
att det behövs en analys av en större 
grupp av patienter. Hennes förhopp-
ning inför framtiden är att mätning av 
smärttrösklar ska kunna användas som 

screening för att fånga upp de patien-
ter som behöver utökade psykologiska 
behandlingsinsatser innan de eventu-
ellt blir aktuella för kirurgi. Undersök-
ningen tar bara 10 min, vilket gör den 
lämplig som en klinisk rutin. Det är 
viktigt att icke-kirurgiska interventio-
ner uttöms innan kirurgi, framförallt 
för de patienter som har en avvikande 
smärtrespons. 

1. Lindbäck Y, Tropp H, Enthoven P, Gerdle 
B, Abbot A, Öberg B. Association between 
pain sensitivity in the hand and outcomes 
after surgery in patients with lumbar disc 
herniation or spinal stenosis. European 
Spine Journal. 2017:1-8.

 
Sammanfattat av: Anna Schneider, 
Credex MDT

Kristin Wetterling från BOA-registret 
och MDT-lärare Calle Lindqvist före-
läste om artros och den kliniska till-
lämpningen av MDT hos patienter 
med symtom på artros. Det första som 
är viktigt är att artros inte är en 
MDT-klassifikation. För att nå till slut-
satsen att det är de degenerativa för-
ändringarna i leden som orsakar be-
svär behöver först derangement (både 
i columna och aktuell extremitet) och 
artikulär dysfunktion uteslutas. Om 
ingenting i den kliniska undersökning-
en, som ibland kräver att man testar i 
ett par dagar för dessa klassifikationer, 
pekar mot att patienten passar in så 
blir den slutgiltiga klassifikationen i så 

fall Structurally Compromised. Fritt 
översatt; leden är så förstörd att kon-
servativ behandling inte kan avhjälpa 
symtomen. En del av dessa patienter 
är sannolikt goda kirurgikandidater. 
Börja alltid undersökningen med att 
utesluta derangement i columna, om 
ingen respons gå vidare och uteslut 
derangement i den aktuella extremite-
ten. Är patienten fortfarande inte bätt-
re trots att flera behandlingsriktningar 
tömts ut så kvarstår Artikulär Dys-
funktion och nämnda Structurally 
Compromised. En effektiv strategi här 
är att låta patienten träna upprepade 
rörelser till ytterläge, övningen måste 
vara smärtsam men smärtan ska 
klinga av efter 10-15 minuter. När 
patienten har haft möjlighet att träna 
detta ca 4-6 gånger per dag i upp till 
två veckor bör en ny bedömning gö-
ras. Artikulära dysfunktioner ska inom 
denna tidsram med nämnd tränings-
dos förbättras nånstans mellan 15-
25%, medan Structurally Compromi-

sed kvarstår oförändrat.  Spännande 
forskning pågår om man med denna 
metod snabbt kan identifiera patienter 
som behöver kirurgi, utan att behöva 
träna dem i tre till sex månader först. 
Både Kristin och Calle nämnde flera 
gånger att själva diagnostiken och be-
handlingen är relativt enkel, men den 
stora utmaningen är att få med patien-
ten på tåget. Calle berättade om min-
dre lyckad patienthistoria där en pa-
tient med fingerledsartros klassificerad-
es som cervikalt derangement men 
någonting i patientkommunikationen 
gick fel och patienten aldrig dök upp 
för återbesök. Lästips är EXPOSS- 
studien av Rosedale et al som är på 
väg att publiceras, där man har under-
sökt förekomst av derangement i  
columna när patienten enbart har  
perifera ledsymtom.

Sammanfattat av: Calle Lindqvist, 
MDT-lärare

mdt sektionenSektionen för
Mekanisk Diagnostik
och Terapi (MDT)
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Utbildning inom MDT - så går du 
från grundutbildning till examen  
Är du nyfiken på att utbilda dig 
inom MDT? Här berättar vi mer om 
de olika utbildningsstegen, från 
A-kursen till examen i MDT.   
Mer information om innehållet i  
respektive kurs hittar du också på 
www.mckenzie.se 

Mekanisk diagnostik och terapi, 
MDT och McKenzie är olika namn 
på samma systematiska sätt att under-
söka och diagnostisera samt behandla 
muskuloskeletala besvär. 

Undersökningsmetoden är prövad i 
många vetenskapliga studier som har 
visat att interbedömarreliabiliteten är 
god, alltså att två undersökare obero-
ende av varandra kommer till samma 
diagnos och slutsats om patientens 
besvär. Tro det eller ej men detta är 
ganska unikt gällande fysioterapeutis-
ka undersökningar, trots att det borde 
vara självklart.

En annan styrka som visats i flera  
vetenskapliga studier är att undersök-
ningsmetoden är bra på att förutspå 
patientens prognos. Att ha kunskap 
om prognos redan tidigt ger oss möj-
lighet att kommunicera detta med pa-
tienten och underlättar därmed samar-
bete under behandlingen. 

Bedömningen består av en systematisk 
anamnes med stöd av olika sektioner i 
statusbladet. Som vanligt utforskas 
patientens ADL, funktionsnedsätt-
ning, duration och symptom, gula och 
röda flaggor samt tidigare behandlingar. 
Dessutom finns ett avsnitt som vi kan 
kalla Sämre-Bättre-sektionen som 
handlar om hur patientens symptom 
reagerar på olika typer av belastning, 
positioner, rörelser och aktiviteter. Re-
dan här finns de flesta gånger en tanke 
om diagnos, och den fysiska under-
sökningen som vanligtvis består av 
upprepade rörelser i olika riktningar    
bekräftar ofta vår misstanke.

Grundutbildningen i mekanisk diag-

nostik och terapi består av fyra del-
kurser och examen. Delkurs A lär oss 
att identifiera de olika mekaniska diag-
noserna, strategier för kraftprogression 
samt att tillsammans med patienten 
utforma behandlingsplan och genom-
förande. I delkurs A ligger fokus på 
ländryggen. Delkurs B har fokus på 
bröst- och halsrygg samt behandlings-
strategier vid cervikal huvudvärk och 
trauma. 

För att fördjupa och utveckla diagnos-
tik, clinical reasoning och tekniker i 
columna fortsätter sedan utbildning 
med C- och D-kurser, där också ex-
tremitetsleder gås igenom. C-kursen 
fokuserar på problemlösning, ”svåra” 
ländryggspatienter, mobiliseringstekni-
ker samt MDT för nedre extremitet. 
D-kursen innebär problemlösning, 
”svåra” nackpatienter, avancerade tek-
niker samt MDT för övre extremitet. 
Alla kurser inkluderar flera patientde-
monstrationer, vilket är ett fantastiskt 
sätt att se undersökning och behand-
ling. Samt inte minst iaktta och lära 
om kommunikation och kunskapsför-
medling mellan lärare/terapeut och 
patient.   

Examen i MDT 
Efter A-D kurs är det dags för exa-
men. Att faktiskt studera till sin exa-
men och sedan genomföra den är oer-
hört tillfredsställande. Med examens-
beviset i handen har du ditt kvitto på 
att du förstått och tillägnat dig den 
kunskap du 
förväntas ha 
efter utbild-
ningen. 

Examen är 
internationellt 
standardiserad 
vilket säker-
ställer att ut-
bildningen är 
relevant och 
enhetlig. Den 

går till på samma sätt världen över, 
vare sig du är fysioterapeut eller läka-
re. Examen garanterar att vi i Sverige 
kan erbjuda ett nationellt nätverk av 
erkänt skickliga kliniker inom MDT. 

Examineringen pågår en hel dag och 
omfattar anamnes, undersökning, slut-
sats, behandlingsprinciper, återbesök, 
profylax och tekniker. Examineringen 
görs genom ett omfattande skriftligt 
prov, men även genom att visa upp 
praktiska färdigheter. 

Inför examen finns möjlighet till ”exa-
men-prep” dagen före, då man tillsam-
mans med en diplomerad McKenzie/
MDT fysioterapeut repeterar och för-
bereder sig för examen.

Med examen har du möjlighet att an-
sluta dig till vår webbaserade lista över 
rekommenderade fysioterapeuter/läka-
re. Hemsida är öppen för allmänheten 
så att patienter och vårdgivare lätt kan 
hitta en fysioterapeut med examen i 
MDT.

För att få finnas med på vår webbsida 
måste du hålla din kompetens aktuell 
genom att vara aktiv och kontinuerligt 
vidareutbilda dig. Exempelvis genom 
att fortsätta till de avancerade kurser-
na, delta i nationella och internationel-
la konferenser och workshops, forska 
eller repetera någon av grundkurserna.

Sammanfattat av: Louise Gamming, 
Credex MDT

AVANCERAT KLINISKT RESONEMANG
Manuella tekniker i Göteborg den 22-23/11 2019

Nu lanserar vi en ny kurs som riktar sig till dig som gått 
A-D kurs eller tagit examen, och vill finslipa manuella  
tekniker och bli säkrare på när du ska använda dem.  
I kursen kommer vi även att ta upp ämnen som:

•  När kan vi utesluta derangement?
•   Vad innebär Mekaniskt inkonklusiv och hur kan  
 jag hantera dessa patienters besvär?
•  Compliance, kan det bli för mycket?
•   Baselines!
•  När behöver jag använda laterala tekniker och  
 hur kan jag upptäcka det?

Du kan gå in och anmäla dig redan idag på 
www.mckenzie.se

mdt sektionen Sektionen för
Mekanisk Diagnostik
och Terapi (MDT)
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Ok-sektionens kurs om behand-
ling vid axelnära frakturer  
Fredagen den 8 mars anordnade sektionen kurs om behandling av vid axelnära frakturer i Göteborg.  
Föreläsare var Martin Paulsson som är ortopedläkare och Ingrid Hultenheim Klintberg som är med  
dr och leg fysioterapeut, båda på SU/Mölndal. Nedan beskrivs ett litet axplock av allt som förelästes 
under dagen.

Dagen inleddes med att Martin talade 
om patologi, röntgendiagnostik och 
operationsmetoder. Proximala hu-
merusfrakturer utgör ca 5% av alla 
frakturer som behandlas på sjukhus 
och drabbar ofta patienter i 60 - 80 
års åldern. Osteoporos är en viktig 
bakgrundsfaktor. Patientfaktorer som 
påverkar operationsindikationen är 
ålder, aktivitetsgrad och comorbiditet. 
Cirka 22% av patienterna behandlas 
kirurgiskt, men de flesta ska inte ope-
reras. De frakturer som man vet kan 
ge mal/non union ska opereras och då 
med god reposition och fixation som 
möjliggör tidig mobilisering. Viktigt att 
operationen utförs av en kirurg som 

behärskar anatomi och kirurgisk tek-
nik. Rehabiliteringen bör sedan ske på 
ett sätt som både ger ”läkningsro” och 
bibehåller rörelseomfång och funktion.  
Bland de operativa behandlingsalterna-
tiven fick den anatomiska vinkelsta-
bilplattan stort genomslag för cirka 10 
år sedan. Det förekommer dock rela-
tivt mycket komplikationer, framför 
allt på osteoporotiskt skelett. Märgspi-
ken kom i vanrykte för cirka 10-15 år 
sedan, men utveckling av spiken och 
operationstekniken har gjort den till 
ett välfungerande implantat. Hemipro-
tes är ett annat kirurgiskt behandlings-
alternativ. Detta är en tekniskt svår 
operation, svårt att få tuberklerna att 

läka in och ofta sämre resultat avseen-
de funktion och smärta. Ett ytterligare 
alternativ är en omvänd eller ”rever-
sed” protes, tuberkelinläkningen är inte 
avgörande för smärtan och funktio-
nen. Patientfaktorer som påverkar den 
slutgiltiga funktionen är ålder, aktivi-
tetsgrad, personlighet, rädsla för smär-
ta, förväntningar och vävnadstyp.

Martin Paulsson föreläste vidare om 
nyckelbensfrakturer. Indikation för 
kirurgi vid denna skada är förkortning 
> 1,5 cm, dislokation i frakturen och 
höga fysiska krav.

Martin Paulsson föreläste bl a om nyckelbensfrakturer

Axelnära frakturer – patologi och  
operationsmetoder

ok sektionen
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Ingrid Hultenheim Klintberg föreläste 
om rehabilitering av patienter med 
olika typer av proximala humerusfrak-
turer, både vid icke kirurgisk och ki-
rurgisk behandling. Utprovning av 
smärtfria vilopositioner ”loose-pack- 
position” förevisades. Viktigt att i de 
fall patienten har kraftig svullnad ge 

dem information om att i vila utföra 
mjuka strykningar, stimulera lymfdrä-
nage och optimera muskelpump. För 
att minska smärta och ödem kyla 
skuldran 3-5 ggr per dag i 10-20 mi-
nuter. Efter avveckling av förband föl-
jer behandling och träning samma 
principer för opererade och icke ope-

rerade patienter. Det är en stor varia-
tion i den tid det tar för att återställa 
funktion, det kan variera mellan 4 och 
18 månader. Målsättningen är att bli 
fri från värk i vila och få styrka och 
uthållighet för arbete och fritidsaktivi-
teter.

Ingrid talade också om behandlings-
strategier vid axelnära frakturer. Sca-
pulas plan 30﮿ framför frontalplanet. 
Skuldrans funktionella plan. Det är 
skonsamt att utföra övningar med ax-
eln i scapulas plan. I detta läge är det 
optimal spänning inom rotatorcuffen, 

ledkapseln är inte uppstramad och det 
är minst risk att några strukturer kom-
mer i kläm. Sedan följde en genom-
gång av både musklernas funktion i 
rotatorcuffen och musklernas funktio-
nella roller som agonist, antagonist, 
stabilisator och antagonist. Samma 

muskel kan ha flera roller. Bakre och 
främre cuff växlar mellan att vara ago-
nist och antagonist och bakre cuff 
kombinerar att vara stabilisator och 
agonist. Sedan visades övningar för att 
återställa funktion inom hela rotator-
cuffen.

Rehabilitering vid proximal  
humerusfraktur

Behandlingsstrategier vid  
axelnära frakturer

Ingrid Hultenheim Klintberg instruerar

ok sektionen
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Rehabilitering för patienter med nyck-
elbensfraktur var Ingrids nästa tema. 
Vid icke-kirurgisk behandling bär pa-
tienten en dubbelöglad slynga i 1–2 
veckor i smärtlindrande syfte. Här 
handlar det inte om att säkra läkning 
av frakturen utan slyngans syfte är att 
avlasta och minska belastning av 
mjukdelar. I 3–6 veckor efter skadan 
skall rörelser undvikas, i träning och 
vardag, som innebär att frakturändar-
na separeras eller komprimeras. Exem-
pel på provocerande rörelser är höj-
ning och sänkning av skuldrorna, sca-
pula protraktion och retraktion, rörel-
ser över horisontalplanet samt 
horisontell abduktion. Efter kirurgisk 
behandling av nyckelbensfrakturer får 

patienterna en slynga 
som smärtlindring 
och avlastning om 
rekonstruktion av 
ledband gjorts, 
smärtfrihet styr. Kyla 
som smärtlindring. 
Tryck eller skav över 
såret ska undvikas då 
det kan orsaka problem 
med sårläkning. Opera-
tionssåret kan tejpas för att minska 
risk för breddökat ärr och keloidväv-
nad. Mobilisering av ärr, töjningsöv-
ningar och övningar för att återställa 
muskelfunktion presenterades.

Ingrid presenterade också sin bok ”Ax-
eln - Funktionsanalys och fysioterapi” 

(medförfattare Ann-Christine Gun-
narsson Holzhausen).

Sammanfattningsvis var detta en 
mycket intressant och uppskattad 
kursdag.

Karin Romberg, sekreterare  
i Ok-sektionen

Rehabilitering efter  
nyckelbensfraktur

Ingrid Hultenheim Klintberg föreläser

NordiCare ställde ut och visade mjuka och hårda axel-
bandage och ortoser

Glada åhörare!

ok sektionen
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Patro Ariza har snart bott en månad i 
Göteborg, hemma hos olika kollegor 
på Mölndals sjukhus och snart får hon 
hyra en lägenhet i andra hand. Hem-
ma i Granada arbetar Patro just nu 
med patienter med olika handskador 
på ett sjukhus, men hennes största 
intresseområde är höftfrakturer, sköra 
patienter och osteoporos. Det är ge-
nom olika kongresser och konferenser 
hon lärt känna bl.a. Lena Ziden som 
är aktiv i ”Äldres hälsa” och som är 
huvudansvarig för Patros tid här i Sve-
rige. Här föreligger ett gediget schema 
med olika studiebesök och deltagande 
inom många områden på sjukhuset. 
Patro har jobbat i 15 år och berättar 
att ingångslönen för en fysioterapeut 
är ca tusen Euro och arbetsveckan 
37,5 timme. Hon upplever att vi har 
en betydligt bättre arbetsmarknad i 
Sverige och att få jobb på ett sjukhus i 
Spanien kräver såväl en grundutbild-
ning men också påbyggnadskurser och 
det finns runt fyrtio lärosäten som 
utbildar fysioterapeuter – alltför 
många. Det är stor konkurrens och 
attraktivt att arbeta på sjukhus. Några 
reflektioner kring andra jämförelser är 
bland annat att man här i Mölndal ser 
en strokepatient tillsammans, det vill 
säga fysioterapeut och arbetsterapeut, 

en gemensam bedömning och patien-
ten behöver inte upprepa sig som när 
varje yrkeskategori själv tar hand om 
patienten. Här skriver man också jour-
nal dagligen, om patientens förbätt-
ringar mm. I Granada skriver man 
två-tre gånger per vecka och det är 
inget flexibelt schema. Arbetsdagen 
börjar 8 och slutar 15.30 med en rast 
för frukost. När de inneliggande pa-
tienterna har lunch kommer öppen-
vårdspatienter. Det förväntas hinnas 
med 14-18 handpatienter på denna ar-
betsdag och i teorin förväntas man 
skriva på alla patienter mellan 15 och 
15-30. Fysioterapeuterna har framfört 
önskemål om att behandla färre pa-
tienter för att hinna föra journal. 

Helgtjänstgöring förekommer ej i Spa-
nien men Patro tycker det skulle behö-
vas såväl fysioterapeuter som arbetste-
rapeuter på helgerna. En strokepatient 
som kommer in på fredag, eller nyope-
rerad patient ska ej behöva vänta till 
måndag för rehabilitering. Lönemäs-
sigt startar sjuksköterskor på samma 
grundlön men på grund av ob-tillägg 
och annat genom arbete kvällar och 
helger tjänar de mer.

I Spanien hjälper anhöriga till mer på 
sjukhuset. Patienten får en säng och 

mat serverad men anhöriga får ofta 
hjälpa till med toalettbesök och annat. 
Man har god hjälp av anhöriga men 
ibland stämmer inte patientens behov 
och önskemål med anhörigas. All per-
sonal på sjukhusen är utbildade men 
för få. Anhöriga utbildas genom 
workshops etc. hur de ska träna och 
ta hand om patienten när de kommer 
hem. Man använder även telemedicin 
för rehabilitering i hemmet, då en del 
bor långt ifrån sjukhuset.

Fyra års studier krävs för att bli fysio-
terapeut, tre års akademisk undervis-
ning och åtta månaders praktik. Där 
ingår bl.a. rehabilitering inom stroke, 
ortopedi, barn, hjärt- och lungsjukdo-
mar, lyfmfödem, hand och ryggmärgs-
skador.  Tidigare patientkontakt i ut-
bildningen som här i Sverige vore att 
föredra. Här finns också mer kontakt 
mellan forskare och kliniskt tjänstgö-
rande fysioterapeuter än i Spanien.

Fyra månader per år undervisar Patro 
på fysioterapiutbildningen. Undervis-
ningen sker mellan 8–12 på förmidda-
gen, därefter åker hon till andra sidan 
stan för att fortsätta sitt arbete på 
sjukhuset. Resterande dagen 13.30 - 
22 ägnas åt inneliggande patienter och 
när middagen kommer vid 20.30 
kommer öppenvårdspatienter. Dessa 
veckor är ansträngande och det finns 
ingen tid över för annat. 

Patro handleder mastersstudenter och 
även studenter på grundnivå samt be-
driver egen forskning. En stor del av 
detta förs på fritiden.

Jag undrar i mitt stilla sinne när denna 
fritid är? Kanske inte de veckorna då 
hon både har undervisning och kli-
niskt arbete? Hon gillar att springa 
långt och nu kanske det blir Göte-
borgsvarvet om några veckor. 

Patro har bland annat varit några må-
nader i Vancouver. Denna resa har 
hon pusslat ihop med lite hjälp till 
hyra och en del av försäkringen och 
halva lönen får hon betala till en vikarie.

Och vi som får förmånen att lära kän-
na Patro -  hon gör vår värld lite rikare! 

Ethel Andersson/ för ok-sektionen

Patros upplevelse av att  
arbeta som fysioterapeut  
i Sverige kontra Spanien

Patro njuter av den svenska våren

ok sektionen
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Fysisk aktivitet är viktigt för diabetes-
patienter. Hur skräddarsyr man fysisk 
aktivitet för de som ej får gå på fötter-
na? Patienter med ortos som ej får 
belasta: cykla, styrketräna. Det behövs 
fler fysioterapeuter och de bör ingå i 
diabetesteam, anser Ulla!

Varför inlägg? Minska smärta, förbätt-
ra biomekanik och fördela tryck. Stöd-
ja, ger bättre balans genom att bibehål-
la normalitet, hjälpa hudens struktu-
rer. Rullsula minskar framfotstryck. 

Vid framfotssår är det viktigt att gipsa 
eller välja ortos, användes 24/7. Då 
läker de snabbt. 

Om vi finner hälsår på en patient: 
Skriv avvikelse!

Ett e-Hälsoverktyg, D-Foot, avsett att 
bidra till en enhetlig och objektiv sår-
gradering skapades. Den innehåller en 
serie strukturerade fotundersökningar. 
Därefter visas patientens riskgrad. Då 
kan man också ge behandlingsrekom-
mendationer, i enlighet med riktlinjer 
för prevention av fotsår. De patienter 
som är i riskzonen ska få regelbundna 
fotkontroller, råd om egenvård, tillgång 
till hjälpmedel och fotvård. Vid behov 
ska multidisciplinära team sättas in. 

Förväntat resultat av insatser: mindre 
antal fotsår och färre amputationer.

Fotappen: www.myfootdiabetes.se,  
är en patientapp  som är lättfattlig och 
utsågs 2014 till årets bästa hälsoapp. 
Den är till för att sätta en riskgrade-
ring.

Är man intresserad så anordnas en 
multidisciplinär kursdag 22 november 
i Jönköping - om diabetesfoten.

www.iwgdf.org: International Working 
Group on the Diabetic Foot.

För oksektionen/Ethel Andersson

Ulla Hellstrand Tang

Diabetsfotsår
Ulla Hellstrand Tang, som är ortope-
dingenjör, föreläste för fysioterapeuter 
i Mölndal med inspiration från sin 
avhandling från 2017 med titeln: ”The 
Diabetic Foot – assessment and assis-
tive devices”.

Fotsår är en vanlig orsak till amputa-
tion hos patienter med diabetes.  En-
ligt Socialstyrelsens rekommendatio-
ner bör alla patienter med diabetes 
genomgång en grundlig undersökning 
för att fastställa risken att utveckla 
fotsår. Det finns skillnader i landet för 
patienter vad de erbjuds för preven-
tion och ingen enhetlig rutin för 
fotundersökning, vilket gör att riskgra-
dering blir subjektiv.

Ulla redogjorde för några riskfaktorer 
för att utveckla fotsår som perifer 

vaskulär sjukdom, dvs. nedsatt blod-
cirkulation. 

Perifer neuropati, med känselbortfall, 
stickningar, hyperestesi, torra fötter 
och muskelsvaghet kan ses hos ca 50 
% av diabetespatienter. 

Fotdeformiteter: såsom hammartå, 
hallux valgus, prominent metatarsal-
huvud, Charcotfot som innebär ske-
lettdestruktion mm. 

Orsaker och fynd som man kan på-
verka foten negativt är: trauma, repe-
titiv stress, punktbelastning, minskad 
rörlighet, defekt hälkudde, hudskör-
het. Muskelimbalans.  80 % av såren 
beror på mekaniska orsaker.

Var femte person över 70 år har nerv-
skador i fötterna.

Vad bör ingå i en undersökning?
• Nervfunktion: Babinski, testa känsel med bomull, tandpetare, gem, smärtgubbe.

• Kärlstatus: palpera pulsar. Arteria dorsalis pedis, Arteria tibialis posterior. Kärlutredning när pulsar ej 
kan palperas eller vid osäkert flöde. Temperatur. Hudinspektion. Naglar, sår, fettkudde. Palpation. Callus.  
Clavus. Belastningsytor. Ståendes, gåendes.

• Nervfunktion: sensorisk. Pirrning/domning/kuddkänsla.

• Beröringskänsel med monofilament.

• Vibrationssinne med stämgaffel C 128 Hz.

• Avsaknad av svett: blir torr.

• Inspektion: känn i skon.

ok sektionen
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Välkomna till Ortopediveckan 
2019 i Norrköping 26-30/8
Det har aldrig varit ett så stort veten-
skapligt program på Ortopediveckan 
som i år.

I ett spännande seminarium får vi ta 
del av arbetsmodeller från Västerås 
och Uppsala där specialiserade fysiote-
rapeuter numera är första instans vid 
bedömning av patienter med axelpro-
blem, ryggproblem och fotproblem på 
ortopedmottagningen, och de har ge-
nom ett mycket nära samarbete med 
klinikens läkare kunnat förbättra såväl 
tillgänglighet som att patienten snabb-
are fått en diagnos och korrekt be-
handling. 

Kunskapsläget angående hälseneruptu-
rer belyses i ett seminarium. Blir resul-
taten lika bra i vardagssjukvård som i 
studier? Vad har vi för utmaningar 
och problem efter hälseneskador, och 
kan vi förbättra läkningen? Kan be-
handlingen individanpassas?

Fysioterapeuternas nätverksträff fort-
sätter på samma tema, och handlar 
om evidens för operativ behandling + 

rehabilitering kontra enbart rehabilite-
ring när det gäller kortsiktiga och lång-
siktiga resultat vid hälsenerupturer, 
subacromial smärta och cuffrupturer. 
Hur ser det optimala träningsuppläg-
get ut?

Området övre extremitet/hand har i 
år fått ett ovanligt stort utrymme i det 
vetenskapliga programmet. Här av-
handlas handledens ligamentskador 
och senaste forskningen kring ulnaris-
neuropathi. De senaste årens diskus-
sioner om vilka radiusfrakturer som 
ska opereras följs upp av ett symposi-
um om hur de ska opereras, och fysio-
terapeuter och arbetsterapeuter vid 
Mölndals sjukhus presenterar sitt ar-
betssätt vid Radiusmottagningen. 

Proteskirurgin får stort utrymme, och 
i år ligger fokus på den yngre artrospa-
tienten. Hur behandlar vi yngre pa-
tienter på bästa sätt utifrån evidensba-
serad forskning? Ska totalprotes und-
vikas? Ska unga med knäprotes ha en 
annan rehabilitering än våra äldre pa-

tienter? Dr Leo Whiteside, USA, en 
gigant inom proteskirurgin, medverkar 
vid flera symposier och BOA-registret 
berättar om artrosskola för unga.

Menisksubstitution, korsbandskirurgi i 
perspektiv, höftfrakturer, ”hip preser-
vation”, axelledsinstabilitet, kotpelar-
skador, plattfotskirurgi och mycket, 
mycket mer får du ta del av när du 
kommer till Norrköping. 

Dessutom några tänkvärda föreläs-
ningar om förhållningssättet professi-
on-patient i ”Den utmanande patien-
ten” och ”Vem tar vilket ansvar”, och i 
ännu större perspektiv – ”Vem styr 
sjukvården?” – ett seminarium om 
politikens kontra professionens makt 
över sjukvården.

Läs mer om programmet på Ortopedi-
veckans hemsida, www.ortopediveck-
an.se och artiklar i Ortopediskt maga-
sin nr 1, 2019.

Varmt välkomna till Norrköping!

ok sektionen



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. 


