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Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud från  
grundläggande kunskap om MDT till certifierad examen på en hög nivå.  

Våra kursledare har internationell lärarexamen och är aktivt verksamma inom MDT.

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)

Konferens i Norrköping

24-25 april, 2020

MDT vid  
motions- och 
idrottsskador

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

Boka din plats på
mckenzie.se

Kurser 2020
A-kurs, Lumbalryggen
• Gbg 29/1-1/2
• Sthlm 1-4 april
• Gbg 13-16/5
• Malmö 27-30/5
• Gbg 16-19/9
• Sthlm 11-14/11
• Malmö 2-5/12
B-kurs, Cervikal- och  
Thorakalryggen
• Malmö 18-21/3
• Sthlm 15-18/4
• Gbg 6-9/5
• Gbg 14-17/10
• Sthlm 18-21/11

C-kurs, Avancerad  
problemlösning lumbalrygg  
+ nedre extremitet
• Sthlm 25-28/3
• Malmö 6-9/5
• Gbg 7-10/10
D-kurs, Avancerad  
problemlösning cervical- och  
thoracalrygg + övre extremitet
• Gbg 1-4/4
• Sthlm 25-28/11
Examen
• Sthlm 16 maj 
• Göteborg  21 november

Övriga 
kurser

Senskadekurs 
11 oktober 

2020

PRE-COURSE  

 ”MDT and  
the Athlete” 

inför konferensen
22-23 april

2020

ÖVRIGA KURSER   
Rörelsekontroll och koordination  

Ländrygg & Höft  7-8 mars 2020 Stockholm

Nacke & Skuldra 4-5 april 2020  Stockholm

  

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

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet   5-6 december Stockholm

Hands-on Msk kurs scanning av barn 07-dec-19 Stockholm

Hands-on C repetition och examen 23-24 januari 2020 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter 30-31 januari 2020 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter 19-20 mars 2020 Stockholm

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet  27-28 maj 2020 Stockholm

  

Manipulationskurs  

Manipulationskurs (High Velocity Thrust Technics)           23-24 april - 14-15 maj 2020 Stockholm

  

Ultraljudsdiagnostik  

MSKUL introduktionskurs övre/nedre 23-24 januari 2020 Linköping

OMT-UTBILDNING Datum Ort
(OMT 1-kurser för leg. fysioterapeuter och fysioterapistudenter termin 6)
OMT 1 Nedre 11-13 mars, 16-17 april, 7-8 maj 2020 Lund

OMT 1 Övre 30 mars-1 april, 4-5 maj, 15-16 juni 2020 Göteborg

OMT 1 Övre 20-22 mars, 25-26 april, 16-17 maj 2020 Umeå

OMT 1 Nedre 15-17 maj, 29-30 maj, 12-13 juni 2020 Haninge

OMT 1 Övre 11-13 mars, 26-27 mars, 22-23 april 2020 Västerås

OMT 1 Nedre 2-4 sept, 24-25 sept, 22-23 okt 2020 Västerås

OMT 1 Övre/nedre 25-26 jan, 8-9 feb, 22-23 feb, 7-8 mars,  Haninge 
 21-22 mars, 4-5 april, 25-26 april 2020 

OMT 1 Nedre 11-13 sept, 10-11 okt, 14-15 nov 2020 Umeå

OMT 2 Start 1 sept 2020   Västerås

OMT 2 Start Sept 2020  Haninge

OMT 3 Start jan 2020 Göteborg

OMT 3 Start Sept 2020  Haninge

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



Vilken plats har den i vår konkur-
rensutsatta profession? En central del 
enligt mig. Tyvärr ser jag för lite av 
den. Fysioterapin är under ständig 
förändring och utveckling. På många 
plan, av många aktörer och av många 
personer. Vi är en målmedveten pro-
fession med drivna personer inom 
den. Våra förutsättningar är inte all-
tid de bästa men vi vill framåt. Det 
är en stor styrka som jag ser det.  
Tyvärr avtar styrkan av vår kommu-
nikation mellan oss och gentemot 
andra professioner.  

Jag ser allt för ofta bristande ödmjuk- 
het, raljerande och även ibland hån-
fulla uttryck mot kollegor inom vår 
egen profession. Självklart måste vi 
vara starka i vår tro på vad vi kan, 
men vi måste samtidigt vara ödmjuka 
nog att veta att vi inte har ett defini-
tivt svar. Hade vi haft ett definitivt 
svar så hade vi nog inte heller haft 
diskussionen.

Nu sker det stora strömningar på 
sociala medier, där man använder sig 
av tekniken att trycka ner andra för 
att höja upp sig själv. Det är sällan 
en trevlig eller utvecklande läsning 
även om många som skriver, utger sig 
för att vilja utveckla professionen. 
Tråkigt nog är det tyvärr ofta anmärk- 
ningsvärt dålig kommunikation hos 
grupper som samtidigt vill att kom-
munikation ska utvecklas i vårt pa-
tientarbete. Vi får komma ihåg att 
vårt yrke är både praktiskt och teore-
tiskt och patienten är den stora  

utslagsgivaren om vi lyckas eller inte. 
Ifrågasättandet av metoder och be-
handlingsprinciper är av största vikt. 
Det är något jag själv funderar över 
efter varje patient jag har träffat. Jag 
tycker vi ska vara lugna och förutsätta 
att alla inom professionen gör det-
samma.

Jag söker ödmjukhet i vår kommuni-
kation mellan oss inom professionen 
men även mot andra professioner. Jag 
söker ödmjukhet och respekt inför 
de uppgifter vi har framför oss. Att 
fortsätta utveckla fysioterapin för att 
kunna hjälpa fler patienter i kliniken 
och inte på pappret eller sociala  
medier, först då kan vi samarbeta 
kring utvecklingen av fysioterapin. 

Med det sagt så vill jag tacka alla 
som kom på OMT-dagen den 17 
oktober. Jag hade själv inte möjlighet 
att vara där men har hört att det var 
en trevlig dag. I framtiden väntar vår 
gemensamma kongress med FYIM 
den 7–8 februari 2020, Sustain the 
Future: Obstacles to Health in 
Youth. Anmälan är öppen! Vi har 
inte möjlighet att anordna årsmöte 
samtidigt på grund av bokföringstek-
niska skäl, utan kommer bjuda in till 
årsmöte tillsammans med en utbild-
ningsdag i mars 2020. 

Arbetet med specialistordningen 
fortsätter och förbundet har tillsatt 
en arbetsgrupp för att vidare utreda 
hur specialistordningen ska se ut. 
Arbetsgruppen består av Monika 

Nilsson (OMT-sektionen),  
Eva Rasmussen Barr (FYIM-sektio-
nen), Gunnevi Sundelin (Ordförande 
vetenskapliga rådet), Maria Weurlin 
(Kungliga Tekniska Högskolan), 
Lena Zidén (Specialistkommittén) 
samt Charlotte Chruzander och  
Cecilia Fridén från kansliet. 
 

Hoppas alla får 
en trevlig Jul 

och ett  
Gott Nytt År!

Erik

Ödmjukhet

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.
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För att förstå Freddy Kaltenborns stor-
het behöver vi gå tillbaka till mitten av 
1950-talet. Freddy föddes 1923 i Nor-
ge och började sin yrkeskarriär 1943 
vid norska idrottsuniversitetet (Statens 
Gymnastikkskole). Under åren 1944 
och 1945 var han utbytesstudent vid 
flera olika tyska idrottsskolor. Vid de 
tyska lärosätena ingick sportmassage 
och ledmobilisering vid rehabilitering 
av skadade soldater. Dessa specialite-
ter blev senare viktiga bitar i Kalten-
borns fortsatta yrkesliv. 

Ortopedisk medicin: Från 1952 till 
1954 studerade Kaltenborn ortopedisk 
medicin i London med Dr. James 
Mennell och Dr. James Cyriax. Kal-
tenborn certifierades av Cyriax för att 
undervisa i ortopedisk medicin 1955. 
När han återvände till Norge arbetade 
Kaltenborn för att integrera sina olika 
yrkeserfarenheter i sitt eget manuella 
terapisystem.

Kiropraktik: År 1958 certifierades 
Kaltenborn som kiropraktor av FAC, 
den tyska medicinska föreningen 
(Forschungs- und Arbeitsgemeinschaft 
für Chiropraktik). Kaltenborn lärde ut 

både kiropraktik och sina egna meto-
der till FAC-läkare mellan 1958 och 
1962. År 1962 hade FAC införlivat 
Kaltenborns koncept i en sådan ut-
sträckning att de ändrade sitt yrkes-
namn från ”Chiro-praktik” till 
”Chiro-terapi”. ”Kaltenborn fortsatte 
att ge instruktioner till FAC-läkare 
fram till 1982.

Osteopati: Kaltenborn började sina 
osteopatiska studier i London vid Bri-
tish School of Osteopathy 1958 och 
vid London College of Osteopathy 
1962 där han leddes av Dr. Alan Stod-
dard. Kaltenborn godkändes som oste-
opatisk instruktör 1971. Mellan 1977 
och 1984 undervisade Kaltenborn 
som professor vid Michigan State Uni-
versity College of Osteopathic Medici-
ne i East Lansing, Michigan, USA.

Kaltenborn praktiserade ortopedisk 
medicin och manuell terapi i Norge i 
mer än trettio år, från 1950 till 1982. 
Under den tiden instruerade han otali-
ga fysioterapeuter, läkare och många 
osteopater och kiropraktorer i manuel-
la behandlingsmetoder. Han introduce-
rade manuell terapi för norska fysiote-

rapeuter 1960 och för nordiska läkare 
1962 och var med i utvecklingen av 
manuell terapiutbildning och certifie-
ringsstandard i sitt hemland.

Under hela sin yrkeskarriär kampanja-
de professor Kaltenborn outtröttligt för 
att skapa en internationell utbildnings-
standard och certifiering inom manuell 
terapi. Han var en av grundarna till 
IFOMPT, som sedan länge är en un-
dergrupp av World Confederation of 
Physical Therapists (WCPT). Profes-
sor Kaltenborn ledde utvecklingen av 
IFOMPT: s utbildnings- och certifie-
ringsstandarder för manuell terapi som 
den första ordföranden för IFOMPTs 
standardkommitté och fortsatte som 
konsult för organisationen under 
många år.

Freddy Kaltenborn var en av de mest 
betydelsefulla personerna för den ma-
nuella terapin världen över, och det är 
med största sorg vi har mottagit att 
han inte finns med oss längre. 

/skrivet av  
Kristian Larsson

 

Professor Freddy Kaltenborn var grundare till den ortopediska manuella terapin.  
Han var också en av grundarna till IFOMPT. Han var en gigant inom den manuella 
terapin och engagerade och utvecklade OMT i över 70 år. Freddy Kaltenborns bort-
gång berör fysioterapeuter världen över.

Professor Freddy Kaltenborn

Till minne av  

professor 
Freddy  

Kaltenborn

omt sektionen
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In memoriam har redan mycket gott 
skrivits om Freddy Kaltenborn.
I internationella manuella tidskrifter 
och på nätet har förgrundspersoner 
som Stanley Paris, Ola Grimsby och 
Jochen Schomacher på synnerligen 
välformulerat sätt framhållit Freddy´s 
betydelse för den manuella terapins 
utveckling. Att Freddy Kaltenborn 
genom sin energi, vetgirighet och nyfi-
kenhet gått i första ledet för vår yrkes-
mässiga position idag står utanför allt 
tvivel. Något mindre har man kanske 
behandlat en annan, ytterst betydelse-
full, egenskap i Freddy´s rika arsenal, 
nämligen generositet och välvilja.

Freddy turnerade flitigt på den inter-
nationella scenen på fyrtio- och fem-
tiotalet och mötte enligt egen utsago 
stor generositet hos den tidens central-
gestalter, t.ex. James Mennell, James 
Cyriax samt Alan Stoddard.

 

Denna generositet, kanske inte så van-
lig i Sverige på den tiden, överförde 
Freddy till oss svenskar, så att vi under 
en följd av år kunde få se amerikanska 
och engelska föregångsmän och kvin-
nor som gäster i våra hem och på våra 
utbildningsställen.

Själv fick jag förmånen att arbeta med 
Freddy först på hans mottagning på 
Bygdöy Allé och sedan hos Hans og 
Olaf på Torggate 16. Boendet ordna-
des hos Freddys generösa före detta 
hustru.

Den sista gången jag träffade Freddy 
och Traudi Kaltenborn var sista gång-
en Freddy framträdde på OMT-sek-
tions årsmöte i Stockholm. Jag nämn-
de då för honom, som tidigare, att 
utan mötet med Freddy tidigt 70-tal, 
så hade jag sannolikt hamnat som 
gymnastikdirektör i Norrland. Freddy 
sade då i förbigående, att det var  
åtskilliga kollegor som sagt detta till 

honom, men relativt få, som påtalat 
det i skrift.

Min förhoppning är, att många fler av 
oss hann med att till Freddy förmedla 
den tacksamhet som vi är skyldiga 
honom. Informellt har jag genom om-
bud förmedlat ett förslag till IFOMPT: 
ett Freddy Kaltenborn Memorial 
Reward i Clinical and Scientific Excel-
lence borde instiftas, t.ex. med inslag 
av crowd funding.

Många organisationer och än fler pri-
vatpersoner skulle ha anledning att 
bidra i en dylik. Flera av OMT´s andra 
grundare har belöningar i sina namn i 
samband med världskongresserna.

Det är min förhoppning att vi en dag 
skall se ett sådant pris i Freddy´s 
namn.

Käre Freddy, vila i frid.

/ Vid pennan  
Dan Wallin

I Oslo fanns det redan i början av 
70-talet möjlighet att erhålla utbild-
ning i Manuell Terapi. Det väckte mitt 
intresse och våren -75 besökte jag 
Freddy Kaltenborn´s praktik. Där såg 
jag ett helt annat sätt att arbeta, få 
handledning och undervisning. Freddy 
var krävande samtidigt som han var så 
generös med sina kunskaper och ville 
dela med sig. Hans oförtröttliga vilja 
att höja kompetensen hos sjukgymnas-
ter i Norden präglade hans arbetssättet 
och motiverade oss att fortsätta inom 
yrket. 

Tillsammans med Olaf Evjenth möj-
liggjorde han att man i Sverige kunde 
gå hela vägen fram till OMT- steg 3 
och 1986 kunde de första sjukgym-
nasterna examineras här.

Freddy var tillsammans med andra 
lärare initiativtagare till ett internatio-
nellt samarbete inom OMT och han 
hade löpande kontakt med den svens-

ka styrelsen. Han kämpade tidigt för 
att kurserna skulle finnas inom hög-
skolan i Norden men i andra länder,  
t ex Tyskland, handlade det mer om 
att höja sjukgymnastens status i för-
hållande till läkarna genom specifika 
kunskaper och kompetenser.

Några aktiva lärare som var kopplade 
till styrelsen fick tillgång till ett inter-
nationellt lärarråd och Freddy var un-
der många år den tongivande inspira-
tören. 

Manuell terapi har utvecklats på 
många håll i världen.  Meningarna var 
delade och det var inte utan konflikter 
som man diskuterade hur innehållet 
till den långa utbildningen skulle utfor-
mas. Forskningen tog alltmer plats. 
Freddys uthållighet genom åren har 
lönat sig och än idag finns en aktiv 
lärarförening som fortsatt utvecklar 
och formar kurser och utbildningar 
inom Kaltenborn-Evjenth system?

För oss äldre lärare i Sverige har Fred-
dy alltid varit en sammanhållande 
länk. Han återkom ständigt till våra 
årsmöten och då passade han på att 
samla oss och ville dela med sig av 
den senaste nyutgåvan av en av hans 
böcker. 

Vi har också genom åren haft möjlig-
het att lära känna Traudi, hans hustru 
sen många år. Hon har varit Freddy´s 
stora stöd inte minst de sista åren. 
Med ett oändligt tålamod har hon följt 
med på alla hans resor, styrt och ställt 
till hans bästa och blivit vän med 
många av oss. 

Jag hade en gång tillfälle att besöka 
honom och Traudi i deras hem i Syd-
tyskland. Han var norrman i själen 
men han hade sin viktigaste plats där, 
hos henne. Där fanns familj, vänner 
och ett välkomnande hem!

/ Skrivet av  
Marna Alderin

Freddy M. Kaltenborn, svensk OMT´s grundare och vän

Möten med Freddy

omt sektionen
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Den andra maj i år kom beskedet att 
Freddy Kaltenborn hade lämnat oss, 
han blev 96 år gammal. Jag undervisa-
de OMT steg 2 på Medfit i Flemings-
berg när jag plötsligt nåddes av beske-
det via ett meddelande på telefonen. 
Det kändes konstigt, och som slutet 
på en era, när man tänkte på att Fred-
dy inte fanns bland oss längre. Freddy 
Kaltenborn hade varit ett så självklart 
namn i mitt yrkesliv och privatliv 

sedan första gången jag öppnade hans 
extremitetsbok på grundutbildningen 
1981. När jag valdes till ordförande 
i OMT-sektionen 1995 var Freddy 
snabb att gratulera och sedan dess 
har vi varit vänner och haft otaliga 
samtal på telefon och vid olika möten 
runt om i världen. Freddy jobbade in 
i det sista, bland annat med att förfina 
språket och fila på olika definitioner i 
sina böcker. Hans böcker har nyligen 
kommit ut i nya upplagor, allt för att 
hans livsverk skulle leva vidare och 
vara begripligt oavsett var i världen du 
jobbade. I dagsläget undervisas ”det 
nordiska konceptet”, som Freddy gär-
na kallade det, i 30 länder på all fem  
kontinenterna. 
Freddy lämnade ingenting åt slumpen. 
I januari 2014 samlades ett trettiotal 
OMT-lärare från världens alla hörn på 
Gran Canaria då Freddy hade skickat 
ut en kallelse till möte. Den internatio-
nella lärarföreningen Kaltenborn-Ev-
jenth International hade avslutats av 
Freddy några år tidigare. Det var nu 
eller aldrig, skulle allt internationellt 
arbete upphöra eller ville vi fortsätta 

arbetet som Freddy byggt upp under 
60 år? Alla på mötet var eniga om att 
fortsätta framåt och mötet, under 
Freddys ledning, formade den nya lä-
rarföreningen Kaltenborn-Evjenth 
OMT och valde en styrelse. Till ordfö-
rande utsågs César Hidalgo (Spanien), 
vice ordförande Ragnar Faleij (Sveri-
ge), sekreterare Tim McGonigle 
(USA), kassör Jutta Affolter 
(Schweiz), ledamot Markku Paatelma 
(Finland), ledamot Andreas Gatter-
meier (Österrike) och ledamot Sigurd 
Slaastad (Norge).

Föreningen har nu haft tre mycket 
lyckade kongresser. Den först på uni-
versitetet i Zaragoza i Spanien 2015, 
därefter i Ciechocinek i Polen 2017 
och senast på Oakland University De-
troit i USA 2019. Om två år, närmare 
bestämt 20-21 augusti 2021, kommer 
kongressen att gå av stapeln på hem-
maplan i Stockholm. Då samlas lärare 
från hela världen och utbyter erfaren-
heter samt tränar praktiskt tillsam-
mans. Det kommer även att bli före-
läsningar och olika workshops som du 

Länge leve Kaltenborn - Evjenth OMT

omt sektionen
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har chansen att delta i så håll ögonen 
öppna för kommande information från 
OMT-sektionen och på föreningens 
hemsida www.keomt.com där infor-
mation snart kommer upp.

En för Freddy viktig och avgörande 
sak för det framtida internationella 
arbetet som styrelsen i KEOMT har 
jobbat med och genomfört är standar-
disering av utbildning och en examen 
för lärarbehörighet. Det har inte varit 
lätt då alla tidigare lärare examinerats 
på nytt men nu har det börjat rulla på 
och KEOMT har ett 50-tal lärare med 
nationell och internationell lärarbehö-
righet. Mycket jobb återstår men det 
får ta sin tid, Freddy lade grunden till 
ett fantastiskt och unikt arbetssätt, 
som vi i Sverige tar för givet. Detta då 
Freddy kom hit redan 1959 och intro-
ducerade tekniker och kliniskt resone-
mang för handhavande av neuro-mus-
kulo-artikulära smärtproblem som hål-
ler än idag. Länge leve Kaltenborn- 
Evjenth OMT, nu fortsätter vi framåt 
över hela världen med samlade krafter!

Ragnar Faleij 
Vice ordförande KEOMT

Första styrelsen i KEOMT från Gran Canaria 2014.  
Från vänster: César Hidalgo, Tim McGonigle, Markku Paatelma, Sigurd Slaastad, 
Andreas Gattermeier, Jutta Affolter och Ragnar Faleij. Längs fram från vänster 
Olaf Evjenth & Freddy Kaltenborn

omt sektionen
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En ny kurs som James Moore håller 
för första gången på Idrottskliniken i 
Solna 26–27/10 för ca 25 deltagare. 
Kursen riktar in sig på varför vi rör på 
oss som vi gör? Han började inleda 
med fysikens lagar kring rörelser och 
hur olika vävnader hjälper till att reg-
lera den rörelsen. Vidare utforskades 
det omedelbara svaret från alla vävna-
der (muskler, ligament, senor, ben, 
fascia och leder) på ett stressande sti-
muli, och huruvida den anpassningen 
kommer att vara positiv eller negativ. 

Istället för att fokusera på vilken öv-
ning man ska göra för en skada eller 
ett problem, lades fokus på att förbätt-
ra förmågan att förstå och fatta beslut 
om vilken förändring (anpassning) 
patienten behöver få till.

Kursen delades in i 5 olika delar: 
Skuldra, columna, höft, knä och fot. 
För varje del innehöll först en teore-
tisk del där James pratade om funk-
tion och hur fysik och neurofysiologi 
kan interagera. En intressant del var 
att tänka lite mer på muskelns arkitek-
tur och vad dess främsta uppgift vill 
vara. Till exempel vill peroneérna 
supinera foten i closed chain och satt 
soleus är en av kroppens absolut star-

kaste muskel som aldrig någonsin får 
bli trött. Här benämnde James penna-
tionsvinkelns betydelse som är vinkeln 
mellan hela muskelns longitudinella 
axel och dess fiber, till exempel är 
gluteus maximus, vastus lateralis,  
adduktor magnus och soleus kraft-
muskler medan rectus femoris, biceps 
femoris, sartorius och gastrocnemius 
”speedgenerators”. 

Några exempel på vad James pratade 
om var att om man ska stretcha för att 
få effekt behöver man göra det två 
minuter men det är få som klarar hålla 
så länge i ytterläge, så uppmanade till 
30 sek x 4 och upprepa detta 4 gång-
er/dag. Han tipsade även om antago-
nistens betydelse där vid tex en höft-
plastik, har svårt att aktivera abdukto-
rerna glutealt, att börja träna addukto-
rerna först så kopplar abduktorerna 
lättare på senare. Vidare belyste han 
hur viktiga plantarflexorerna är vid 
främre höftsmärta där många är på-
tagligt svaga. I skuldran pratade han 
om aktivering av cuffen via bicepsträ-
ning som sänker caput humeri samt 
triceps laterala del som även drar ca-
put dorsalt. 

Efter varje teoretisk del följdes ett 

praktiskt moment där James hade valt 
ut ett antal övningar. Utifrån dessa 
skulle vi i grupper om 4–5 personer 
bland annat utföra och diskutera 
dessa:

-   Rörelsens plan (sagital, frontal, 
transversal) 

- Translatorisk kontroll

- Ledrörelse (tex i skuldran AC-led, 
GH-led, SC-led, scapula-thorakal) 

- Lokalt vs globalt muskelarbete (tex 
cuff vs deltoid vs scapula vs arm)

- Fibertyp (snabba, långsamma)

- Kraft vs hastighet

- Typ av kontraktion (isometrisk, 
isotonisk, isokinetisk)

- Arkitektur (hur och varför, kon-
traktil vs non-kontraktil vävnad)

Detta fick en att verkligen tänka till 
varför man gör vissa övningar och vad 
egentliga syftet blir. Överlag var mest 
denna kurs fokuserad på den friska 
individen. James är otroligt påläst och 
det finns nog inte många frågor han 
inte kan svara på.  

/ Skrivet av  
Anders Johansson

Referat James Moore 

Creating Athletic Movement 

omt sektionen
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Nu stundar snart 
jul – igen  
Var tog detta 
året vägen?

I media kan vi 
läsa nästan varje 
dag om vilken 
effekt fysisk  

aktivitet har på många sjukdomstill-
stånd,  och mental kapacitet, förmåga 
och hälsa.  Trots det så tror jag inte att 
alla har tagit till sig budskapet  
– Exercise is medicine.  En stor folk-
hälsofråga kvarstår och det är  hur 
man ska nå de grupper som idag inte 
ägnar sig åt någon form av fysisk akti-
vitet. Hur kan vi som fysioterapeuter 
arbeta med den frågan? 

En annan fråga som vi har diskuterat 
mycket i styrelsen är hur vi ska sätta 
oss fysioterapeuter på kartan som det 
självklara valet för de som behöver 
stöd och hjälp vid smärta/besvär eller 
vill ha hjälp med förebyggande eller 
stärkande träning både vad gäller den 
”vanliga” människan eller elitidrotta-
ren. Hur ska vi göra för att nå ut till 
det stora kollektivet med information 
om att Fysioterapeuter är bra på detta? 
Vi har lyft frågan till Förbundsstyrelsen 
då vi menar att det är en fråga för för-
bundet tillsammans med sektionerna. 

Med tanke på höstens dialog om fysio-
terapi och dess evidens på sociala me-
dier och i tidningen Fysioterapi: Vi i 

sektionen välkomnar en diskussion 
och vi önskar att den är konstruktiv. 
Vi behöver som kollektiv lyfta blicken 
och föra denna dialog tillsammans. Vi 
behöver arbeta för att vara en grupp 
istället för att det blir en polariserad 
diskussion om rätt och fel. Hur gör vi 
det på bästa sätt? Vad säger du som 
medlem? Om du har något du vill 
diskutera så är du välkommen till vårt 
årsmöte den 7 februari på Courtyard 
Marriott.  Så skicka in en motion eller 
kom till vårt årsmöte för att diskutera 
med styrelsen.  Motionerna behöver 
vara inne senast 7 januari och skickas 
till idrottsmedicin@fysioterapueterna.se 

Den 7-8 februari på Courtyard Mar-
riott i Stockholm är det så äntligen 
dags igen. Vi gläder oss åt att kunna 
erbjuda kongress och utbildningsdagar 
tillsammans med OMT sektionen.  

SUSTAIN THE  
FUTURE  

– Obstacles to  
health in youth

Programmet är i år tillägnat våra barn 
och ungdomar. Programmet avser såväl 
träning/behandling som den mentala 
aspekten. Vi har bjudit in två key no-
tes; Hårvard Moksnes från Norge och 
Michael Rathleff från Danmark. Hå-
vard och Michael föreläser om  
knäsmärta/besvär hos barn och ung-

domar. Det kommer att handla om 
främre knäsmärta, korsband och pa-
tellainstabilitet. Missa inte att anmäla 
er till vår halvdags pre-course med 
Michael Rathleff och Jens Lykkegaard 
Olesen. Det finns ett begränsat antal 
platser! Många andra föreläsare är in-
bjudna – se hela programmet!

Jag gör nu mina sista månader som 
ordförande i sektionen för FYsisk akti-
vitet och IdrottsMedicin. Det har varit 
5 härliga år tillsammans med världens 
bästa styrelse. Vi har tillsammans job-
bat med struktur och förändring  och 
vi har under den tiden fått väldigt 
många fler medlemmar. Det känns 
tråkigt att lämna, men nu är det dags 
för någon annan att ta rodret. Jag vill 
göra ett medskick till er alla – att testa 
något som man inte gjort tidigare kan 
vara jobbigt, men är otroligt lärorikt 
och man växer med rollen/uppgiften. 
Jag har lärt mig massor i min roll som 
ordförande som jag har nytta av i mitt 
nuvarande jobb. Jag hoppas att jag kan 
göra nytta i andra sammanhang när jag 
nu lämnar min plats i styrelsen.

Vi ses på Mariott Courtyard 7-8  
februari. Förutom bra föreläsningar 
blir det också väldigt kul på fredag-
kvällen  

Önskar er alla härliga  
veckor kring jul! 

Eva

Ordföranden har ordet 
Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Kurskalendarium FYIM våren 2020

Certifiering B – CSPT 27-28 januari 2020 Örebro

Styrkelyft som rehabilitering Våren 2020 Bosön

Certifiering A - CSPT Våren 2020 Ej bestämt

Kongress tillsammans med OMT 7-8 februari 2020 Stockholm

Foto: A
nnie Spratt, U

nsplash
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I denna session talade Professor Ant-
hony G. Schneiders och Dr Lara 
Boyd, båda fysioterapeuter. Anthony 
arbetar vid Central Queensland Uni-
versity (CQU) och var fram till kon-
gressen ordförande för IFSPT. Tonys 
forskningsexpertis är inom idrottsme-
dicin, särskilt idrottsrelaterad hjärn-
skakning. Lara är forskare inom neu-
rovetenskap och arbetar med att försö-
ka förstå vilka behandlingar som för-
ändrar mönster för hjärnaktivitet 
positivt. Hennes forskargrupp använ-
der en kombination av funktionell 
magnetisk resonansavbildning och 
transkraniell magnetisk stimulering för 
att kartlägga förändringar i hjärnaktivi-
tet. Hennes studier är bland de första 
som omfattande undersöker mönstren 
för hjärnaktivering i samband med 
motoriskt lärande och parametrar för 
träning, särskilt efter stroke. Lara för-
klarade att ökad myelin har visat sig 
vara associerat med motoriskt lärande 
och att omfattande kortikal omorgani-
sation ses i patienter med kronisk 
ryggsmärta. Det finns också tydliga 
bevis på att aerob träning ger effekter 
på hjärnan. Motion förbättrar exem-
pelvis; blodflöde, blodkärlsbildning, 
vit och grå hjärnsubstans, neuron och 
tillväxt av synapser. Motion påverkar 
även neurala tillväxtfaktorer och neu-

rotransmittorer. En enda övning un-
derlättar lärande genom konsolidering 
av motoriskt minne (processer i hjär-
nan som gör att information överförs 
från korttidsminnet till långtidsmin-
net). Träning har kraftfulla effekter på 
kort sikt på konsolidering av lärda 
minnen. Träning verkar också främja 
en neural miljö som underlättar neuro-
plastiska förändringar genom ökad 
intrakortikal excitabilitet. 

Tony fortsatte med att redogöra för det 
senaste inom hjärnskakning och talade 
om ”second impact syndrome” och 
Rowans lag. Second impact syndrome 
är allvarlig svullnad av hjärnan i sam-
band med en redan pågående läk-
ningsprocess av tidigare trauma. 
Rowan Stringer var en 17-årig idrotts-
tjej som dog på grund av just second 
impact syndrome då hon fortsatte 
idrotta trots en pågående hjärnskak-
ning och ådrog sig ytterligare en. År 
2018 introducerades, i Ontario/Kana-
da, således Rowans lag för att upp-
märksamma allvarligheten i hjärnskak-
ningar och guida idrottare, tränare och 
föräldrar. Samtliga idrottare måste 
även signera att de läst information om 
hjärnskakningar (concussion code of 
conduct), accepterar och kommer 
vidta de åtgärder som krävs för att 

förebygga och behandla hjärnskakning 
och inte undanhålla information om 
skada. Unga, ≤ 20 år, verkar löpa en 
större risk att ådra sig dödligt utfall 
efter en andra hjärnskakning, jämfört 
med äldre. År 2016 publicerades en 
översiktsartikel om second impact syn-
drome, där unga manliga idrottare 
inom amerikansk fotboll presenterades 
som en högriskgrupp för denna skada. 
Det behövs emellertid fler studier som 
analyserar riskfaktorer och även tydli-
gare riktlinjer vid återgång-till-idrott. 
Tony diskuterade också prevention av 
hjärnskakning och där han framför allt 
lyfte regeländringar så att närkontakt 
inom ungdomsidrott begränsas. Även 
träning vid hög- och låg altitud verkar 
påverka incidensen av hjärnskakning. 
Fotbollsspelare som tränar och spelar 
på hög höjd (altitud) verkar ha en läg-
re risk för hjärnskakning jämfört med 
spelare som tränare och spelar på låg 
höjd och även de som tränar på hög 
höjd men sedan spelar på en låg höjd. 
Vad gäller träning vid olika altituder så 
är dock bevisen relativt begränsade.

Vid pennan, 
Sofia Ryman Augustsson, Med Dr, Leg 

Fysioterapeut

3rd World Congress of Sports Physical Therapy, Vancouver 4-5 oktober 2019. 

Idrottarens hjärna: neuroplasticitet vid rehabili-
tering och senaste nytt om hjärnskakning

fyim sektionen
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Symposiet fokuserar på kvinnors hälsa 
och träning under och efter graviditet 
samt undernärdhet. 

Dr. Sarah Haag inleder starkt med att 
trycka på faktan att ”women DO re-
cover”, kvinnorna återhämtar sig fak-
tiskt efter förlossningar, men att vissa 
kvinnor behöver mer hjälp än andra. 
Vi som behandlare ska utgå från 
grundläggande rehabiliteringsprinciper 
när vi hjälper denna patientgrupp. 
Sarah konstaterar att vi inte har någon 
evidens för att ”vara försiktig” skulle 
förebygga urininkontinens, diastas eller 
framfall. Vi har inte heller någon evi-
dens för ”att vara hänsynslös” skulle 
öka risken för att få ovanstående be-
svär. Varje kvinna är olik den andre, 
dock kan deras kroppar, deras gravidi-
teter och deras förlossningar guida oss 
i hur vi ska behandla dem. Utgå från 
att överväga risken i att återgå till trä-
ning med riskerna att INTE återgå. 
Sarah säger att det bästa träningen 
exempelvis för diastas är just att träna. 
Hon menar på att efter 6–8 veckor 
postpartum så har de flesta struktu-
rerna hos kvinnan läkt, men sätter 
ifråga om de är helt återställda. Svaret 
på den frågan är enkel. Svaret är så-
klart ”nej” och det är därför som trä-
ning är så viktigt för denna patient-
grupp. Hon trycker på vikten att inte 
katastrofiera för kvinnorna. Det är inte 
farligt att träna, därför uppmuntrar 
hon till att använda orden ”var smart” 
istället för ”var försiktig”. Hon trycker 

dock också på vikten att adressera 
deras faktiska problem. Var medveten 
om att urininkontinens kommer att 
vara ett problem för åtminstone vissa 
av dina kvinnliga idrottare efter bar-
nafödande. Ta kvinnorna successivt 
tillbaka till det de älskar att göra på 
den nivån de vill utöva det på. Ställ 
frågor om och försök att ta reda på 
hur situationsbundet det är. När läcker 
du? Är det 10e milen eller när är det? 
Det gäller att ta reda på varför läcker 
hon och vad kan vi göra åt det? 

Det finns god evidens för att fysiotera-
pi för bäckenbotten kan förbättra eller 
helt avhjälpa urininkontinens. Sarah 
avslutar sin del med att slå ett slag för 
det viktiga samarbetet kring idrottare, 
i det här fallen slå er samman med 
fysioterapeuter som är specialister på 
området för att uppnå bästa resultat 
för era idrottskvinnor. 

Dr. Jane Thornton fortsätter detta 
symposium med att diskutera det all-
varliga kring ”Relative Energy Defi-
ciency in Sport” (RED-S). Ett tillstånd 
som tidigare enbart refererades till 
kvinnliga idrottare men som nu även 
involverar manliga idrottare. Tillstån-
det medför nedsatt fysiologisk funk-
tion inklusive, men inte enbart, meta-
bolisk hastighet, menstruationsfunk-
tion, benhälsa, immunförsvar, protein-
syntes, kardiovaskulär hälsa orsakad 
av en relativ energibrist. Orsaken är 
energibrist i relation balansen mellan 

energiintag i kosten och den energiför-
brukning som krävs för allmän hälsa, 
dagliga aktiviteter, tillväxt och fysisk 
aktivitet. Jane framhåller att den här 
typen av problem är åldersoberoende, 
inte könsbundet eller bunden till nå-
gon specifik kroppstyp. För att identi-
fiera problemet informerar Jane att 
vara uppmärksam på tecken och 
symptom på detta, men att vara ly-
hörd för differentialdiagnoser. Hon 
tipsar om att använda sig av frågefor-
mulär som BEDA-Q eller likdanande 
men att försöka ringa in vilken ide-
alkroppsvikt som skulle vara den opti-
mala för respektive idrott. Hon före-
slår vidare att man kan försöka minska 
tonvikt på att försöka se vältränad ut, 
att fråga om historik kring överbelast-
ningsskador och menstruationen hos 
kvinnliga idrottarna. Jane understryker 
dock att inte ”fragilize”, att inte försö-
ka framhålla någon bräcklighet hos de 
som är drabbade utan istället inge för-
troende och hopp. Jane trycker även 
hon på vikten av att arbeta med och 
involvera teamet kring idrottaren men 
att inte glömma att behålla idrottaren i 
centrum. 

Vi pennan  
Ida Kindliund

 
Goom, Tom & Donnelly, Grainne & Brockwell, Emma. (2019). 
Returning to running postnatal – guidelines for medical, 
health and fitness professionals managing this population. 
10.13140/RG.2.2.35256.90880/1.
Female Athlete Health BJSM E-edition https://bjsm.bmj-
com/pages/bjsm-e-edition-female-athlete-health/

Foto: freestocks.org, U
nsplash

3rd World Congress of Sports Physical Therapy,  
Vancouver 4-5 oktober 2019. 

Symposium ”Women’s 
health in sport” 

Dr. Sarah Haag (USA) 
och Dr. Jane Thornton 

(Canada)
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Bakare Ummukulthoum, 
PT, Doctoral Candidate

Medical and Scientific commission, 
Nigeria Olympic Committee

Faculty of Health science

Department of physiotherapy

School of Therapeutic science

University of Witwatersrand,  
Johannesburg, SA

                      

Ummukulthoum Bakare är doktorand 
vid University of Witwatersrand i  
Johannesburg, Sydafrika. Hon är  
utbildad fysioterapeut sedan ca 18 år 
tillbaka och blev färdig med sin mas-
ter för ca 14 år sedan. Utöver sin roll 
som fysioterapeut är hon också sekre-
terare för Nigerias Idrottsfysioterapiför-
ening, medlem i internationella kom-
mittén för Idrottsmedicin för fysiotera-
peuter samt medlem i Medicinska och 
vetenskapliga kommissionen för den 
olympiska kommittén i Nigeria. 

Hon berättar om den idrottsmedicinska 
situationen i Nigeria. ”Det finns ingen 
bestämd väg än att gå för att bli speci-
alist inom idrottsmedicin i Nigeria. Vi 

försöker följa de rekommendationer 
från IFSPT, som inkluderar minst en 
masterexamen samt att man behöver 
praktik inom ämnet.” Det finns idag 
ungefär tolv godkända specialister 
inom idrottsmedicin i Nigeria, och av 
dem är fyra kvinnor. Det nationella 
vårdprogrammet betalar inte för 
idrottsrehabilitering så de som söker 
vård får betala ur egen ficka. Behand-
lingen för nationella idrottare finansie-
ras emellertid av statliga pengar genom 
inrättandet av idrottskommissionens 
idrottsmedicinska centrum. Det är 
dock bara behandlingen som är  
”gratis”, idrottaren själv måste ta med 
förbrukningsvaror såsom till exempel 
gel för ultraljudet om inte en särskild 
upphandling för detta har gjorts. 

Det är bara sju av de specialister inom 
idrottsmedicin som finns i Nigeria som 
är anställda på heltid hos idrottskom-
missionen vilket knappast täcker  
behovet av idrottsmedicinskbehandling 
i ett land med 200 miljoner invånare. 
De återstående fem idrottsmedicinska 
specialister anställs på deltid baserat 
på behov av idrottskommissionen och 
får endast betalt om och när de är på 
uppdrag. Idrottsfysioterapeuterna i 
Nigeria arbetar med att försöka få  
regeringen att förstå vikten av att  
säkerställa kvaliteten på material för 
landets idrottare. Allt från att kunna 
träna på ett säkert underlag till att 

bära rätt typ av skor lämpliga för att 
utöva fysisk aktivitet i. Liksom många 
andra länder lider de också av proble-
met med att manliga idrottare och 
idrottslag är privilegierade i förhållande 
till kvinnliga idrottare och idrottslag. 
Bakare kommenterar detta på följande 
vis ”Att alla borde ha ett par lämpliga 
träningsskor bör vara en del av mänsk-
liga rättigheter oavsett vilket kön du 
tillhör”.

Vi frågar Bakare om livet som dokto-
rand och de utmaningar hon möter 
där. Hon berättar om den ekonomiska 
situationen i Nigeria där medellönen 
ungefär är 42 € /mån (ca 450 kr) och 
grundlönen för en fysioterapeut är  
282 € /mån (ca 3000 kr). Internet- 
uppkoppling kan du få i ett paket på 
högst 1 G / månad då för 12 €  
(ca 130 kr) men dessvärre är internet-
anslutningen inte så tillförlitlig. Hon 
berättar vidare om problemet med 
utbudet av el. Den maximala strömfö-
rsörjning som kan erhållas per dygn är 
10 timmar, vilket ska räcka till ladd-
ning av dator, elförsörjning av modem 
men även täcka resten av hushållets 
elförbrukning. Omkostnaderna för el 
blir också en fråga om pengar, speciellt 
med tanke på en fysioterapeuts relativt 
låga lön. Alla dessa faktorer begränsar 
möjligheterna att överhuvudtaget  
studera till fysioterapeut och att sedan 
ta steget till specialist blir tufft i ett 
land som Nigeria. Således är Bakare 
och hennes kollegers arbete i landet  
av stor betydelse.

Vi kan med stor värme annonsera att 
Bakare under årets möte blev invald 
till ny styrelseledamot för IFSPT. Hen-
nes arbete kommer med allra största 
sannolikhet göra stor skillnad för 
Idrottsmedicinen i Nigeria och även 
världen utanför.

Vid pennan Ida Kindlund och  
Sofia Ryman Augustsson

3rd World Congress of Sports Physical Therapy, Vancouver 4-5 oktober 2019. 

En annorlunda vardag – En intervju med Bakare 
Ummukulthoum, fysioterapeut från Nigeria 

”Att alla borde  
ha ett par lämpliga  

träningsskor bör vara 
en del av mänskliga 
rättigheter oavsett  

vilket kön du  
tillhör”

fyim sektionen
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Representanter från medlemsländerna 
inom the International Federation of 
Sports Physical Therapy (IFSPT) sam-
lades dagen innan konferensen starta-
de för att delta under styrelsemötet 
samt en nätverkssejour där olika frågor 
som styrelsen för IFSPT har ställts 
inför. De som närvarade delades in i 
tre olika grupper för att diskutera 
forskning, utbildning respektive ledar-/
mentorskap. Det framkom att det 
finns stora variationer inom möjlighe-
terna att kunna utbilda sig inom och 
forska inom idrottsmedicin samt att 
kunna verka som idrottsmedicinskfysi-
oterapeut både världen över, men även 
stora skillnader inom Europa. 

Vid diskussionerna kring forskning 
och IFSPTs arbete fanns en enighet i 
gruppen att IFSPT inte ska bedriva 
egen forskning då detta kräver stora 
resurser och är svårt att driva på ett 
bra sätt. Istället rekommenderades det 
att IFSPT bör arbeta med att sprida 
forskning vidare. Ett arbete som skulle 
kunna innebära möjligheter för fler att 
ta del av befintlig forskning genom 
översättning till fler språk, att samla in 
senaste nytt från olika medlemsländer, 
kvalitetssäkra det, förenkla och kon-
kludera för att sedan kunna sprida det 

vidare. Detta kan bidra till att vi med-
lemsländer på ett lättare sätt kan ta del 
av den stora mängd kunskap som nät-
verket inom föreningen innebär, att vi 
dessutom kan dela forskning på ett 
mer lättillgängligt sätt för våra med-
lemmar samt kunna understödja den 
enskilde fysioterapeuten att ta till sig 
befintlig forskning mer lättsamt.

Det fördes en diskussion kring andra 
problem som finns i världen inom ut-
bildning och spridning av kunskap än 
vad vi möter i Sverige. Diskussionen 
handlade om allt från tillgång till ut-
bildningstillfällen och kurser till inter-
netuppkoppling och till och med av-
saknad av strömförsörjning. Det gavs 
förslag för att kunna ge fler individer 
chansen över hela världen att kunna ta 
del av utbildning och nya forsknings-
rön. Exempel på detta skulle kunna 
vara podcasting och förinspelat video-
material som ligger tillgängligt hela 
tiden, samt mer översättning till värl-
dens alla språk. IFSPT skulle här kun-
na verka som kvalitetssäkringsorgan 
för att säkerställa nivån och innehållet. 
En målsättning som även diskuterades 
är att försöka standardisera baskunska-
perna hos medlemmarna. 

Inom ledar-/mentorskap kretsade dis-
kussionen kring att försöka hjälpa de 
länder som har sämre förutsättningar, 
som inte är lika utvecklade inom 
idrottsmedicin och som kanske inte 
några bra vägar till arbete inom det 
idrottsmedicinska fältet. Genom arbe-
tet i IFSPT kan andra medlemsländer, 
som redan har en bra en bra struktur, 
agera stöttande för de länder som inte 
har kommit lika långt än. 

Nätverkssejouren efterföljdes av styrel-
semöte för IFSPT. Vi kan rapportera 
att ny styrelseordförande blev Kristian 
Thorborg från vårt kära grannland 
Danmark. Nya medlemsländer rösta-
des in med länder som Chile med 19 
stycken medlemmar i deras egen sek-
tion och Argentina med 350 st med-
lemmar. Vidare annonserades var näs-
ta kongress från IFSPT inom Sports 
Physical Therapy kommer att äga rum, 
vilket blir den 4th World Congress of 
Sports Physical Therapy Aug 19-21, 
2021 Nyborg, Denmark. 

Vid pennan Ida Kindlund och  
Sofia Ryman Augustsson

3rd World Congress of Sports Physical Therapy, Vancouver 4-5 oktober 2019. 

Rapport från IFSPT nätverkssession

fyIM sektionen
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”Reportage och 
bilder från Fysio-
terapi 2019”
 
Fysioterapi 2019 var i år välbesökt och många ville  
delta i heldagsutbildningen ”På god FOT mot framtiden- 
biomekaniska och kliniska perspektiv”. Dagen arrange-
rades av sektionerna Ortopedisk Manuell Terapi,  
Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering, Mekanisk  
Diagnostik & Terapi och Fysisk Aktivitet och Idrotts- 
medicin.

Vår sektion vill tacka de andra sektionerna för gott  
samarbete, planering och genomförandet av dagen.

/ Skrivet av Maria Liljeros,  
ok-sektionen

Utbildningsdag ”På god FOT  
med framtiden – biomekaniska 
och kliniska perspektiv” 

Sektionen för ortopedisk-kirurgisk 
rehabilitering hade två föreläsare på 
utbildningsdagen på Fysioterapi 2019, 
Cecilia Elam och Åse Hautau. 

Cecilia inledde med att tala om ”Platt-
foten – kirurgi/ej kirurgi”.  Den väl-

fungerande foten är rörlig, stabil, stark, 
explosiv, impulsgivare samt stötdäm-
pande. Faktorer som påverkar både 
prehabilitering och rehabilitering är 
ålder, rigiditet, när i skedet som patien-
ten kommer igång samt patientens mo-

tivation och följsamhet.  Fotens nor-
mala rörlighet ska återskapas. Det är 
viktigt med balans i muskelkedjan ef-
tersom hela kroppen hänger ihop. Rätt 
muskel gör rätt jobb. Guidning, stabi-
lisering, impuls och kraft är nyckelord. 

ok sektionen
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Musklers och senors elastiska egenska-
per utnyttjas. Viktigt med koordina-
tion av muskler vid gång: för bättre 
stötdämpning måste quadriceps vara 
aktiv, vid trappsteg ned måste utåt- 
rotatorer vara aktiva och fotens trans-
versala valv måste vara aktivt. Patien-
ten får enkla övningar i vardagen. 
Återkoppling och övning leder till  
ett förändrat rörelsemönster som auto-
matiseras. 

Åse Hautau föreläste om ”Fotledspro-
tes – ett kirurgiskt behandlingsalter-
nativ vid långt framskriden fotledsar-
tros”. Orsaker till artrosutveckling i 
fotleden är posttraumatisk (78%),  
sekundär artros som utvecklas till följd 
av systemisk sjukdom (13%) samt 
primär artros (9%). Målsättningen 
med fotledsproteskirurgi är att minska 
smärtan, bibehålla rörlighet i fotleden, 

förbättra gångfunktion samt återgång 
till aktiviteter med låg belastning.  
80% av fotledsproteserna sitter kvar 
efter 10 år. 

Fysioterapi före och efter operation

Viktiga åtgärder både före och efter 
operation är viktnedgång, hjälpmedel 
via ortopedteknik, fysisk aktivitet och 
konditionsträning. Rörelsemönstret ska 
normaliseras, belastningsaxeln och 
ledrörligheten optimeras. Sensormoto-
riken ska tränas, dynamisk stabilitet 
och muskelfunktion förbättras. Reduk-
tion av smärta och svullnad. 

Målsättning efter 6-24 månader

• Minskad smärta och svullnad

• Optimerat rörelseomfång i fot- 
leden (mål: dorsalextension 10˚, 
plantarflexion 20˚)

• I möjligaste mån normaliserat  
rörelsemönster

• Ökad gångsträcka

• Klara vardagsaktiviteter

• Uppfyllelse av patientens individu-
ella mål avseende funktion

• Återgång till aktiviteter med låg 
belastning och utan rotationskraft

• Möjligen aktiviteter med något 
större belastning om patienten  
har tidigare erfarenhet av detta

• Full återhämtning efter operation 
kan ta 1-2 år

/ Skrivet av Karin Romberg,  
ok-sektionen

Dessa tankar väcktes när jag lyssnade 
på föredraget av Gunnel Peterson, 
Med. Dr. leg. sjukgymnast på  
Fysioterapidagarna i Stockholm. 

Fysioterapeut är ofta första instans när 
patienter söker för besvär i rörelse- 

och stödjeorganen i primärvården i 
Sörmland. Ett sätt att effektivisera 
fysioterapi är att fysioterapeuten  
skriver röntgenremiss och det skulle 
spara tid för patienten och vården då 
ett ytterligare läkarbesök inte behövs. 

Ett utvecklingsprojekt startade 2016 i 
primärvården Sörmland där syftet var 
att effektivisera primärvården och ta 
till vara och utveckla kompetens inom 
fysioterapi.  

Innan projektet startade fick förbere-
delser göras och en rutin samanställ-
des. Enligt lag får fysioterapeut skriva 
röntgenremiss om verksamhetschefen 
godkänner den och det ska finnas  
dokumenterade rutiner för vem eller 
vilka inom remitterande verksamhet 
som får utfärda remisser (SOSFS 
2004:11). Kontakter fick tas med  
patientsäkerhetsenheten, verksamhets-
chef för röntgen, divisionschef från 
primärvården, chef för medicinsk  
fysik och strålskydd, verksamhetschef 
primärvården Sörmland, hälsovals- 
chef. Kontakter togs också med strål-
skyddsmyndigheten och Social- 
styrelsen. 

Kan vården och tiden effektiveras 
på sjukhus om fysioterapeuten  
skriver röntgenremiss? 

ok sektionen
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I projektet deltog 20 fysioterapeuter 
med tre års erfarenhet i primärvården. 
En sju timmars utbildning om strål-
skydd och lagar, berättigandebedöm-
ning innan remiss skrivs, remisshante-
ring om vem som får skriva remiss 
och grupparbeten med patientfall 
samt vilka undersökningar som var  
aktuella. Rutinen innehöll konventio-
nell röntgen och undersökningar som 
var aktuella var axel, ac-led, höft, 
bäcken, knä, underben, fotled och  
fot på vuxna personer över 18 år.

Projektet utvärderades av röntgenläkare 
som granskade skrivna remisser,  
enkäter skickades till patienter och 
fysioterapeuter där utbildningsdagen 
utvärderades av fysioterapeuter och 
patienterna fick svara på hur nöjda 
dom var med att fysioterapeuten  
skriver röntgenremiss.

Utvärderingen visade att fysiotera- 
peuterna skrev bra remisser efter  
utbildningsdagen och patienterna var 
nöjda med att fysioterapeuterna skrev 
remiss. Det sparade också tid för  
patienten och vården eftersom inget 
ytterligare besök till läkare behövdes 
och patienten fick snabb och bra åter-
koppling om svaret på röntgen. Fysio-
terapeuterna ansåg att arbetssättet var 
bra, det tog inte längre tid att skriva 
remiss än att behöva leta lediga tider 
till läkare. 

Efter projektet tittade man på om re-
gionen sparade pengar, beräknat  
på 2019 års löner. Läkartid nybesök, 
inräknat tid för diktering och medi-
cinsk sekreterare att skriva journal och 
röntgenremiss, kostar mellan 440 till 
981 kronor. Skillnad i kostnad  
beroende på om det var distriktsläkare, 

primärvårdsläkare eller inhyrdläkare 
som utförde besöket och om det var 
ett planerat nybesök eller kortare akut-
besök. Nybesök till fysioterapeut  
(totalt 60 min inkl. administration) 
kostade 291 kronor. Den ekonomiska 
sammanställningen visade att det var 
billigare om fysioterapeuten utförde 
besöket och skrev röntgenremiss och 
dels att det sparade läkartider.

I Primärvården Sörmland är projektet 
permanentat sedan augusti 2018. Un-
der januari och februari 2019 utbildas 
50 nya fysioterapeuter i att skriva rönt-
genremiss. Ny utbildning planerad 
våren 2020.

Skrivet av  
Anki Skarin 
ok-sektionen

Utifrån två mycket intressanta presen-
tationer gällande vilken evidens det 
finns för kirurgi+rehabilitering jämfört 

med endast rehabilitering vid subac- 
romial smärta och akillesseneruptur så 
följde diskussioner och frågor.

Först presenterade Teresa Holmgren 
fysioterapeut och med dr i Linköping 
vad men vet om subacromial smärta. 

Subacromial smärta är det vanligast 
förekommande problemet bland pa-
tienter som söker för skulderbesvär i 
primärvården. Det finns evidens för att 
icke-operativ behandling som innefattar 
handledd fysioterapeutisk träning har 
goda effekter både på kort och på lång 
sikt. Degenerativa rotatorkuffrupturer 
är vanligt förekommande hos patienter 
som söker för subacromial smärta. Vissa 
behandlas icke-operativt med träning 
medan andra opereras. Indikationerna 
för operation varierar. Då det finns 
många studier med goda resultat med 
icke-operativ behandling avseende min-
dre kuffrupturer rekommenderas det 
som första linjens behandling i littera-
turen. Det varierar dock hur dessa  
rekommendationer är implementerade 
i den kliniska verksamheten. Rotator-
kuffrupturer kan även vara akuta och 

Teresa Holmgren, Annelie Brorsson och Susanne Berglund, ansvarig för Fysiotera-
piprogrammet och med i Kärntruppen för Ortopediveckan 2019.

OK-sektionens nätverksträff under 
Ortopediveckan i Norrköping

ok sektionen
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incidensen rapporteras ligga mellan 
23-32%. Många små akuta kuffruptu-
rer opereras direkt och antalet utförda 
operationer ökar. Det finns motstridiga 
bevis avseende effekten av operation 
vid rotatorkuffruptur. Om den är dege-
nerativ kan icke-operativ behandling 
vara förstahandsalternativet men om 
den är akut opereras patienten.  Det 
finns de som ifrågasätter att det existe-
rar ”sanna” akuta kuffrupturer och 
menar att det egentligen är degenerativa 
kuffar som vid ett litet trauma ruptu- 
rerar.  Studier som jämför effekten mel-
lan operation och strukturerad fysiote-
rapi hos patienter med akuta kuffrup-
turer pågår och det finns preliminära 
resultat från dessa som indikerar att det 
på kort sikt inte finns några kliniskt 
relevanta skillnader mellan grupperna. 
Många olika träningsprotokoll existerar 
och det saknas evidens för det optimala 
träningsupplägget men det finns en god 
handledning i befintliga studier.  

Det som är målet med träningen är  
att optimera centraliseringen av caput 
och normalisera scapula kinematiken. 
Patienterna har ofta;

• Minskad styrka i rotatorcuffen, spe-
ciellt bakre cuffen

• Minskad funktion i protraktion och 
aktivitet i serratus anterior

• En fördröjning i rekrytering av mel-
lersta och nedre trapezius och en 
ökad aktivering av övre trapezius

• Minskad scapulär posterior tilt,  
uppåtrotation och utåtrotation

• Stramhet i den bakre delen av kapsel 
och minskad inåtrotation

 70-80% av patienterna blir bra på ett 
program som innehåller åtgärder mot 
dessa komponenter

 Träningen ska bestå av FÅ övningar, 
och vara individanpassat och få ta tid. 
Måttlig smärta kan tillåtas. Ge pa-
tienten tilltro till sin förmåga, bearbe-
ta rörelserädsla och diskutera för-
väntningar och krav.

När är det aktuellt med kirurgisk  
behandling?

• När minst 6 månaders individuell 
strukturerad fysioterapi inte givit 
tillräcklig effekt

• Traumarelaterade kuffrupturer som 
engagerar en väsentlig del av infraspi-
natus och subscapularis

• Dislocerad bicepssena

Karakteristika för en patient som  
troligtvis svarar bra på fysioterapi.

• Plötslig smärtdebut

• Ingen överrörlighet

• Lågt HADS (ångest och depression)

• Väsentligen intakt rotatorkuff

• CM score över 50p

• Positivt Neer test(lokal bedövning)

Faktorer som negativt påverkar  
utfallet av fysioterapi

• Genomgående kuffruptur

• Mycket låg funktion och svår smärta

• Constant score<30 vid början av be-
hadlingen

Faktorer som inte är associerade  
med behov av operation

• Förekomst av kalkinlagringar

• Partiell kuffruptur

• Subacromiella röntgenförändringar

Faktorer som är förenade med  
dåligt utfall vid kirurgi

• Smygande start

• Arbetsrelaterad smärta

• Överrörlighet

• Kvinna

• Högt HADS (ångest och depression)

• Rökare

• Ingen bestående effekt av subacromi-
al kortison injektion

 
 

Faktorer som talar för att en  
patient har nytta av kirurgi

• Ingen överrörlighet

• Lågt HADS score

• Påverkan på bicepssena och  
rotatorkuffruptur

• Inskränkt ROM

• CM score >40 p

• Positivt Neer test

• Otillräcklig effekt av 6 mån  
fysioterapi

Annelie Brorsson fysioterapeut och 
med dr i Göteborg presenterade vad 
man vet gällande akillessenerupturer.

Akut akillesruptur är en vanlig skada 
hos medelålders, motionsaktiva män 
och kvinnor. Incidensen har stigit se-
naste decennierna och är nu hos män 
55,2 och hos kvinnor 14,7/100000 
invånare. Det råder ingen konsensus 
om dessa patienter ska behandlas med 
eller utan operation. Trots lång och 
krävande rehabilitering, ofta mellan 6 
och 12 månader, rapporteras perma-
nenta funktionsnedsättningar i under-
bensfunktionen och bestående förläng-
ning av akillessenan, både hos patienter 
som opererats och patienter som be-
handlats med icke-operation. Detta 
medför oförmåga att plantarflektera 
foten fullt ut i belastat läge och därmed 
svårigheter att avveckla steget optimalt. 
Vidare saknas konsensus för hur be-
handlingen och rehabiliteringen ska 
bedrivas för den enskilde patienten för 
att kunna optimera förmågan att kunna 
återgå till önskad aktivitetsnivå. Tidig 
rörelseträning av fotleden och belast-
ning har betydelse för att minska sen-
förlängning och förbättra återhämtning 
av underbensfunktionen men om detta 
påverkar förmågan att återgå till tidiga-
re motions- och idrottnivå är inte känt. 
Viss evidens finns också för att kvin-
nors senor adapterar annorlunda på 
belastning jämfört med mäns senor 
men studier saknas där tillräckligt antal 
kvinnor ingår för att bedöma betydel-
sen för behandlingsval.

ok sektionen
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Operation/Konservativ behandling  
för och nackdelar

Operation

• Minskad rerupturrisk

• Ökad infektionsrisk

• Ökad risk för nervskada

• Större sannolikhet för god funktion

Icke-Operation

• Relativt låg rerupturrisk med tidig 
rörelseträning och belastning

• Minskad risk för infektion och  
nervskada

• Sämre funktion

• Ej lämpligt då det gått flera dagar 
sedan skadan

• Ej lämpligt vid stort glapp mellan 
senändarna

Senans reaktion på belastning/träning

• Ökad tvärsnittsarea

• Ökad styrka

• Ökad styvhet

• Tätare fibriller

• Fler tvärbindningar

• Ökad metabolism

Belastningen på senan vid olika aktivi-
teter; cykling 1x kroppsvikt, gång 2,5-
3x kroppsvikt, hoppning 5x kropps-
vikt, löpning upptill 12x kroppsvikt

När det gäller frågan om kvinnor  
och män ska behandlas lika så vet  
man följande;

• Efter träning är kollagensyntesen 
högre hos män än hos kvinnor

• Hälsenan svarar inte lika bra på trä-
ning hos kvinnor som hos män

• Östrogen kan påverka hälsenans me-
kanik

Funktionsnedsättning på kort sikt  
( < 4 mån)

• Nedsatt fotledsrörlighet

• Svårt med tåhävningar, det tar i ge-
nomsnitt 10-14 v innan patienten 
kan göra minst 1 enbent tåhävning

Funktionsnedsättning på lång sikt

• Dålig vadmuskelfunktion

• Nedsatt hoppförmåga

• Ökad senlängd

• Förändrad biomekanik i fotled och 
knäled under gående, hoppande och 
joggande

Prediktorer för god återhämtning  
av funktion

• Ung ålder

• Tidig återhämtning av uthålligheten i 
vadmuskeln

• Tidig hör fysisk aktivitetsnivå

• Stor tvärsnittsarea av senan vid 12 v

• < 3 cm senförlängning

Prediktor för sämre återhämtning  
av funktion

• Högt BMI

Rehabiliteringen tar lång tid, krävs ett 
strukturerat omhändertagande. Belast-
ningen ska doseras individuellt och kan 
ökas både med yttre belastning och 
genom ökad rörelsehastighet.

Patienten bör komma till fysioterapeut 
2 veckor efter skada/operation.

Successiv belastningsstegring  
av akillessenan

Ökning med yttre belastning;

 -  Sittande tåhävning och sittande tå-
hävning med yttre belastning

-   Stående tåhävning på 2 ben

-   Excentrisk tåhävning

-   Stående tåhävning på 1 ben och stå-
ende tåhävning på 1 ben med yttre 
belastning

 
Ökning med rörelsehastighet;
- Stående tåhävning på 2 ben

- Stående fjädrande tåhävningar  
på 2 ben

- Hoppning på 2 ben

- Hoppning på 1 ben

Tidig belastning (inom de första 6 
veckorna) är fördelaktigt och ortos+ 
tidig rörelseträning minskar risken för 
reruptur

Störst risk för reruptur är det mellan 
6-11 v. Korta promenader och tvåbenta 
tåhävningar långsamt och kontrollerat 
är säkert under denna fas.

INGA töjningsövningar- senförläng-
ning ska undvikas

Ca 20% av patienterna återgår inte till 
sin tidigare fysiska aktivitetsnivå. Pro-
fessionella idrottsutövare hade nedsatt 
prestationsförmåga 1 år efter skada 
men inte efter 2  år. 

Kliniska råd gällande återgång till 
idrott;

- Utvärdera hoppförmåga, styrka och 
uthållighet, använd testbatteri

- Låt det gå 3 dygn mellan hopp och 
löpaktiviteter

- Senförlängning är mycket vanlig och 
man kan då inte förvänta sig att pa-
tienten återfår full tåhävningshöjd

- Uppmuntra återgång till idrott om 
normal funktion- många är rädda

- Överbelastning är vanlig, använd 
smärthanteringsmodell för belast-
ning/dosering

Kontakta Ortoped;

- Vid plötsligt trauma

- Smärta i vaden/foten

- Om dorsalflexionen i stående belas-
tat läge är <5 grader efter 6-8 mån

- Vid oförmåga att göra en enbent tå-
hävning 6-8 mån efter skada

 
 

Vid pennan;  
Birgitta Nyberg för Ok-sektionen
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Nästa år, 2020 är det Östersund som 
ansvarar för Ortopediveckan. Dock 
har fysioterapeuterna bestämt sig att 
ej ha eget program pga. den rådande 
arbetssituationen. Men veckan är öp-
pen för alla.

2021 är det Malmö som står värd och 
de planerar redan nu, jag tyckte de 
talade om att samarbeta i team.

2022 blir det Göteborg igen – vi var 
här 2010 och då var bl.a. jag med i 
organisationskommittén.

Även i Göteborg har planeringen star-
tar med första mötet 12 november 
och Ola Rolfson, ortopedkirurg ffa 
inom protesteamet, är mötesgeneral. 

/Ethel Andersson, ok-sektionen

Ortopediveckan 2020

VÄLKOMMEN PÅ OK-SEKTIONENS ÅRSMÖTE 
5 mars 2020 Mölndals sjukhus

Vi planerar att starta sen eftermiddag med tema ”Rygg”. Karin Romberg, som försvarar sin avhandling 
11 december på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet med titeln  ”Spinal mobility, muscle 
strength and function in patients with idiopathic scoliosis – different aspects on long term outcome” 
är den ena föreläsaren. Den andra är Hanna Lotzke, som disputerade i våras med sin avhandling: 
”Person-centred prehabilitation program to improve functioning in patients with severe low back pain 
planned for lumbar fusion surgery”.
 

De kommer att tala utifrån sina avhandlingar, frågestund, årsmöte och förtäring kommer  
vi att bjuda på. Se hemsidan för anmälan och ytterligare information.

ok sektionen
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Distal radiusfraktur, handledsfraktur 
som är den vanligast förekommande 
frakturen kontrolleras oftast med en 
veckokontroll. Vi som arbetar med 
dessa patienter på Mölndals sjukhus 
(Handmottagningen som består av 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter) 
upplevde att det förekom flera avvikel-
ser rörande patienter som kontakat 
sjukvården själva pga. missade remis-
ser. Dålig tillgång på återbesökstider 
till läkare, dåligt flöde i vårdkedjan, 
diskrepans i bedömningar vad gäller 
exempelvis gips och patienterna slus-
sades fram och tillbaka mellan olika 
mottagningar med flera olika yrkes-
grupper inblandade. Vi visste att det 
fanns ett välfungerande arbetssätt på 
andra sjukhus med arb/fys och ville 
gärna pröva detta.

Vårt mål var att få ett förbättrat om-
händertagande vid veckokontrollen, 
7-10 dagar efter besöket på Akuten 
med e n samlad adekvat insats och fär-
re professioner inblandade. Vi ville 
minska antal komplikationer. Projektet 
drogs igång och nu fanns hela vårdked-
jan representerad med personal från 
Akutmottagningen, Röntgen, Ortoped-
mottagningen inklusive gipstekniker, 
Arbetsterapi och Fysioterapi. Samman-

kallande och sekreterare 
var vår verksamhetsut-
vecklare.  Efter en inledan-
de diskussion gjordes en 
omvärldsbevakning och vi 
konstaterade att det fanns 
flera sjukhus i Sverige som 
jobbade på vårt önskade 
arbetssätt: exvis .Jönkö-
ping och Alingsås. Vid en 
processkartläggning identi-
fierades problemområden. 
Genom att följa hela ked-

jan lade vi ut gula postitlappar på ett 
långt  bord där respektive mottagning 

fanns med och vägen mellan dessa. Där 
fick alla deltagare sätta sina lappar på 
alla tänkbara ställen där vi vet och tror 
att det kan gå fel. Och vad som blir fel. 
Det var allt ifrån att fel eller uteblivna 
kontaktuppgifter till patienter står på 
den ”gula remissen från Akuten”, ej 
adekvat sjukskrivning och smärtlind-
ring som dåliga gips. Därefter prövade 
vi ett förslag på arbetssätt i februari 
2016 och denna permanentades i sep-
tember 2016.

Radiusmottagningen/handledsfraktur-
mottagningen idag: Två eftermiddagar, 
oftast måndag och torsdag, per vecka 

Radiusmottagningen – ett samlat, 
effektivt omhändertagande med 
ökad kvalitet för patienten

Verksamhetsutvecklare Victoria Mohlen, arbetstera-
peut Johanna Blomstrand och fysioterapeut Ethel 
Andersson, glada pristagare år 2017.

ok sektionen



24 MANUALEN 4 | 2019

bemannas den av arbetsterapeut, fysio-
terapeut och ortopedläkare. Patienter 
besöker först Röntgen, (några enstaka 
fall sker utan föregående röntgen) där-
efter till Radiusmottagningen. Orto-
pedläkare tillsammans med oss, gran-
skar röntgenbilder och beslutar om 
fortsatt behandling. Vid fall där kirurgi 
föreslås träffar läkaren patienten och 
övriga fall sköter nu vi fortsatt uppfölj-
ning. I de fall sjukintyg eller smärtlind-
ring saknas, eller om patienten särskilt 
önskar får de naturligtvis träffa läkare. 
Vi dokumenterar också i journal att ” 
gott frakturläge och fortsatt gipsbe-
handling totalt 4 v enligt doktor N.N” 
Två-till tre patienter bokas per halvtim-
me men vid extremt tryck fyra och då 
blir det sexton patienter på en efter-
middag.

Vi noterar gipsets passform, rörlighet i 
fria leder, svullnad, känsel, smärta, EPL 
senans funktion, aktivitetsförmåga och 
smärtlindring samt sjukskrivning. Vi 
bedömer att ca 75% av gipsen justeras 
och vid behov får gipsen bytas, men 
dock endast med läkarordination.  Om 
reponering av frakturen gjorts  initialt 
görs en ny röntgen efter gipsbyte som 
sker av en erfaren gipstekniker.

Ibland tackar patienten nej till opera-
tion/kirurgi och då övergår patienten 

till oss och vi gör en fortsatt planering 
med tid för avgipsning.

Att vi sedan alltid träffar patienten tre 
dagar efter operation är en annan histo-
ria men notera är att vi följer alla distala 
radiusfrakturer, oavsett behandlingsval. 
En rutin som gäller sedan flera år.

Vi repeterar program och genomför de 
åtgärder som behövs. Vi bokar tid med 
patienten för avgipsning och vi följer 
upp om det behövs även under gipsti-
den. De kan alltid ringa oss och har nu 
en personlig kontakt. Vi har också ge-
nerösa öppettider för vår ”Öppna mot-
tagning” där vi finns tillgängliga för 
”akuta” patienter måndag till fredag. 
Det finns alltid möjlighet att träffa en 
FYS eller AT för de som har akut be-
hov av vår insats. Eftersom det under 
årens lopp varit en hel del gipsbekym-
mer men vi har varit tvungna att skicka 
dem till Akuten slipper vi nu detta då 
de kan få gipset justerat eller bytt vid 
sitt besök på Radiusmottagningen. 

De vinster vi sett är att patienterna nu 
får ett återbesök inom önskad tid, och 
får en adekvat uppföljning. Med ett 
teambesök på en mottagning behöver 
inte patienten springa runt till flera och 
ARB/FYS är bra på att se funktion och 
aktivitet och ge en kvalitativ bedöm-

ning. När man lyckas identifiera arbets-
uppgifter som kan överföras från läkar-
na till annan yrkesgrupp skapar man 
möjligeter för annan patient att nyttja 
den läkartiden. 

Nu är arbetsterapeuterna delaktiga i 
gipsutbildningen för AT läkare, en pa-
tientbroschyr om DRF finns sedan ja-
nuari 2019 på Akuten, vi genomför 
röntgenutbildning, vi informerar med 
jämna mellanrum personalen på Akut-
mottagningen samt även nya läkare. Vi 
har delegation att skriva röntgenremiss 
som ombud åt ortopedläkarna vilket 
gör det smidigt då det ibland har mis-
sats.

Flertalet patienter avgipsas på Möln-
dals sjukhus/via AT eller FYS men dis-
kussioner pågår om ett ökat samarbete 
med Primärvården. Oftast sker fortsatt 
rehabilitering där. Vi har också fortsatt 
dialog mellan alla olika instanser i vård-
kedjan planerat eller då behov uppstår.

Projektet har vunnit flera priser, bl.a. 
Område 3:s Kvalitetspris  på Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset 2017 och 
Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetspris 
2019.  
Vi som var med från Arbetsterapin: 
Johanna Blomstrand och jag från Fysio-
terapin Ethel Andersson vill också rikta 
ett stort tack till våra kollegor som  
supportat och helhjärtat varit med hela 
vägen och är med och ansvarar för  
bemanningen. När priset delades ut 
fick naturligtvis alla vara med och ta  
del av detta.

Johanna är sektionsledare, specialistar-
betsterapeut och även doktorand.

Vi presenterade ovan på Ortopediveck-
an i Norrköping 2019 inbjudna av Ar-
betsterapeuterna.

/ Skrivet av Ethel Andersson, leg. fysio-
terapeut, Handmottagningen, Fysiote-
rapin Mölndals sjukhus
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Tibiakondylfraktur engagerar knäle-
den, en av de mest viktbärande leder-
na i kroppen. Resultatet efter skada 
varierar, men studier har visat att 
gångasymmetrier förekommer flera år 
efter skada. Patienter med allvarligare 
frakturtyper är mer påverkade än de 
med lättare frakturtyper. Instrumentell 
gånganalys som både genererar kine-
matisk och kinetisk data av patienter 
med tibiakondylfrakturer är sällan fö-
rekommande.

Syftet med studien var att undersöka 
skillnader mellan skadat och icke ska-
dat ben hos patienter med tibiakon-
dylfraktur 3 månader efter skada med 
avseende på gångförmåga samt ledrör-
lighet. 

Tjugo patienter med ensidig tibiakon-
dylfraktur undersöktes 3 månader 
efter skada och/eller operation. Under-

sökningen bestod av instrumentell 
gånganalys där steglängd, stödfastid 
samt rörlighet och effektutveckling i 
knäled och fotled registrerades. Vidare 
utfördes ledrörlighetsmätning, 6 minu-
ters gångtest, smärtskattning med VAS 
samt självskattning med ”Knee injury 
and Osteoarthritis Outcome Score” 
(KOOS). Differenser mellan det ska-
dade och det icke-skadade benet ana-
lyserades.

Medelpoäng för KOOS var 56 av 100 
möjliga. Rörlighet mätt med goniome-
ter i knäextension, knäflexion samt 
dorsalflexion i foten var mindre i det 
skadade benet (p<0.05). Stödfastiden 
var längre för det skadade benet och 
de går med något kortare steglängd 
(p<0.05). Max knäextension i det 
skadade benet under stödfas var 11° 
jämfört med 3° i det friska (p<0.001). 

Ingen skillnad i max knäflexion eller 
dorsalflexion under gångcykeln notera-
des. Genererande effekt i knäleden var 
signifikant lägre i det skadade benet 
(p=0.003). Medelsträckan vid 6 min 
gångtest var 539 m med ökad smärta 
som följd.

Patienter med tibiakondylfraktur har 
på gruppnivå ett förändrat gångmöns-
ter tre månader efter skada och/eller 
operation. De mest framträdande fyn-
den vid denna studie är att patienterna 
har en extensionsdefekt vid passiv 
rörelsemätning och att denna exten-
sionsdefekt ökar vid belastad extensi-
on under gångcykeln.  

/Anna Fändriks,  
leg. Fysioterapeut SU/Mölndal

Gångfunktion 3 månader efter skada 
hos patienter med tibiakondylfraktur

Foto:  M
ichał Parzuchow

ski, U
nsplash
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Vi börjar närma 
oss slutet på 
året, en tid då 
många av oss 
både blickar 
framåt och till-
baka. En intres-
sant sak i år var 

den debatt kring vanliga undersök-
nings- och behandlingsmetoder inom 
fysioterapin som följde efter en debatt-
artikel. Flera sektioner har skrivit svar 
som en reaktion på detta. 

Inom MDT välkomnar vi debatt och 
tycker att det är värdefullt att stöta 
och blöta tankar och idéer. Det var 
skönt att kunna konstatera att det inte 
blev något ifrågasättande av hur man 
inom MDT undersöker och behandlar 
patienter, därmed har det inte heller 
funnits behov av en reaktion från vår 
sida. Det känns bra att kunna vila 
tryggt i att våra principer är lika rele-
vanta som tidigare. Kanske kan vi  
känna oss ännu tryggare och stolta 
över våra principer efter att det har 
kommit ut en vetenskaplig studie från 
USA med ett stort antal patienter  
inkluderade. Den visade att behand-

ling enligt MDT-principer kunde 
åstadkomma tydliga kostnadsbespa-
ringar och minskat behov av vidare 
behandling och undersökningar jäm-
fört med sedvanlig vård.(1)  

För mig betyder detta att vi behöver 
fortsätta att marknadsföra MDT i Sve-
rige så att kostnader för onödiga under-
sökningar och behandlingar minskar. 

Att MDT är värdefullt vid besvär i 
columna är vida känt och sakta men 
säkert börjar vi bli bättre och bättre på 
att använda det även på extremitetsle-
der. En mycket intressant artikel som 
har kommit ut nyligen visar att det är 
viktigt att vara noggrann med MDT 
-principerna.  En stor procentsats av 
patienter som söker för extremitetsbe-
svär blev faktiskt bättre efter behand-
ling av columna. Mer om det går att 
läsa i referatet från EXPOSS studien i 
detta nummer. Att denna koppling 
finns och är så pass vanlig verkar stöta 
på motstånd hos en del fysioterapeuter. 
Även här är det viktigt att denna kun-
skap når ut så att patienten får den 
bästa och mest effektiva behandlingen. 

En annan rolig sak som ni kan läsa om 

i detta nummer är att en tidigare sty-
relsemedlem har varit på en resa till 
Sydamerika för att hjälpa människor, 
som vanligtvis saknar tillgång till vård, 
med bedömning och behandlingsråd 
enligt MDT. Det finns mig veterligen 
inte många behandlingsmetoder som 
kan åstadkomma en kvarvarande ef-
fekt för människor med en sådan liten 
investering i tid och antal behandlingar. 

För övrigt så håller vi på för fullt med 
planeringen av den kommande konfe-
rensen med temat: MDT vid motions- 
och idrottsskador, där vi även denna 
gång får hjälp av internationella förelä-
sare. Vi hoppas att även fysioterapeuter 
som inte tidigare har varit på någon av 
våra konferenser blir intresserade av 
detta tema. 

Mark Aarts 
Ordförande i MDT-sektionen

1 Ronald Donelson, Kevin Spratt, W. Steve 
McClellan, Richard Gray, J. Mark Miller & 
Eric Gatmaitan (2019). The cost impact of 
a quality-assured mechanical assessment 
in primary low back pain care, Journal 
of Manual & Manipulative Therapy, DOI: 
10.1080/10669817.2019.1613008

2016 fick jag chansen att ta över en 
etablering och tänkte att det var lika 
bra att satsa. 

Under mina 16 år i yrket hade jag inte 
fördjupat mig i någon manuell inrikt-
ning, och resultaten av mina behand-
lingar var skiftade. Jag fick sällan några 

snabba resultat och dessutom sakna-
des ibland en rimlig förklaringsmodell. 
Ett år senare var jag överväldigad och 
fascinerad över det genialiska med 
MDT. Jag har inte haft så roligt på 
jobbet som efter att några år tidigare 
ha gått kurs A och B, och avverkade 

nu kurs C, D och E på kort tid. Med 
min nya kunskap upplevde jag att jag 
kunde påverka många av mina patien-
ter på en gång. Dessutom var jag upp-
daterad i kunskapsläget kring allehan-
da besvär och kunde nu se mönster i 
hur patienternas tillstånd betedde sig.

Ordföranden har ordet

MDT till nya höjder i Peru 
Det var en dröm som gick i uppfyllelse när fysioterapeuten Daniel Jusinski från 
Karlskrona fick möjlighet att resa till Peru för att tillsammans med ett team av 
MDT- kollegor från USA och Nya Zeeland sprida MDT- metoden till blivande fysi-
oterapeuter och patienter. Här delar Daniel med sig av några erfarenheter och 
insikter från resan. Läs och låt dig inspireras!
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Eftersom jag bor i Karlskrona med 
ytterst få MDT-kollegor i närheten 
hade jag inte många att diskutera mina 
nya kunskaper med. Jag letade alterna-
tiva vägar att utöka mitt kontaktnät, 
och snart hade jag hittat ett svenskt 
FB-forum och fått en del uppdrag i 
styrelsen. Bland annat översatte jag 
Behandla ditt eget knä till svenska. 
Under en av kurserna fick jag tips på 
andra resurser än det officiella kurs-
materialet, och började lyssna på pod-
casten Mechanical Care Forum (MCF)  
med grundaren Jason Ward för att 
fördjupa mig i metoden, tänket och 
teknikerna. Varje dag på väg till och 
från jobbet lyssnade jag på ett eller två 
avsnitt av podden. Ett av programmen 
handlade om en välgörenhetsresa till 
Peru som han och några MDT-kolle-
gor gjort, och när jag drygt ett år sena-
re fick en förfrågan om att följa med 
på nästa resa krävdes det inte mycket 
betänketid. Jag har många gånger öns-
kat att få använda mina kunskaper till 
välgörenhet på andra platser på jor-
den. Jag visste att resten av deltagarna 
hade betydligt mer erfarenhet inom 
området än jag, och var lite oroad 
över att jag inte hade tagit examen än, 
men Jason berättade att teamet alltid 
arbetar två och två med patienterna 

för att lära sig av varandra. Vi förbe-
redde oss för resan genom mejlkontak-
ter samt videokonferenser, på för mig 
obekväma tider på dygnet. Teamet 
bestod av en kiropraktor och sju fysio-
terapeuter. Sex av deltagarna bodde i 
USA, en i Nya Zeeland och så var det 
jag från Sverige. 

Dag 1: 32 timmar efter att jag åkte 
hemifrån landade mitt plan i Cusco på 
3200 m ö h i ett område som kallas 
för den Heliga Dalen. Här har den 
viktiga Urubambafloden och därmed 
Amazonasfloden sin källa. Jag mötte 
upp Mecanical Care Everywhere (MCE) 
-teamet på en restaurang och fick lära 
känna ett skönt och avslappnat gäng. 
De flesta av dem hade redan tillbringat 
några dagar tillsammans på en konfe-
rens i Miami. Dagen ägnades åt en 
vandring bland arkeologiska ruiner för 
att vi skulle få en chans att acklimati-
sera oss, och jag fick dessutom uppleva 
en tydlig höjdsjuka och några timmars 
sängläge. 

Det lilla hotellet vi bodde på var un-
der konstruktion och låg granne med 
en hönsfarm, vilket innebar tidiga 
mornar. Augusti i Peru är en torr och 
något kallare period med några plus-
grader på morgonen och upp till 18 

grader under dagen. Vi sov under tre-
dubbla filtar och hade fyra radiatorer 
igång på våra rum.

Dag 2: Vi sammanstrålade med 76 
engagerade sistaårs fysioterapistudenter 
på ett av stadens universitet. De var 
ivriga att lära sig om principerna inom 
MDT, och vi anordnade workshops 
om nacke, ländrygg och extremiteter. 
Så klart fanns både patientfall och 
därmed MDT´s magi på plats.  

Dag 3: Efter en knapp timmes bussre-
sa på dammiga vägar med branta stup 
längs sidorna tog vi i teamet och stu-
denterna oss an invånarna i den lilla 
bergsbyn Pisac. Vi bar in våra britsar, 
sanitetsdukar och MDT-formulär  
genom en stor port i det vägdamm- 
stäckta kommunhuset. Människorna 
där hade blivit uppmärksammade på 
att vår gratisklinik skulle hållas öppet 
under dagen, så vi hade redan en kö 
av patienterna som väntade på oss. 
Vissa var klädda i traditionell munde-
ring med hattar och många klädlager.  
Studenterna hjälpte oss att ta en kort 
anamnes på förtryckta formulär för att 
reda ut vilken typ av besvär varje  
patient led av. Vi i teamet jobbade två 
och två med patienterna tillsammans 
med tolkar och studenter. Ibland  

MCE-teamet: Lynn Grimm (New Orleans), Jason Ward (Memphis), Lee Poston (Hawaii), Betsy Voegeli Scudder (DC), 
Susan Lawrence (Baltimore), Grant Watson (New Zealand), Daniel Jusinski (Sweden), Allison Norton Romportl (Colorado).
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behövdes två tolkar då vissa patienter 
endast talar quechua, vilket 14% av 
peruanerna har som modersmål.  
Dagen fylldes av fantastiska möten. 
Värme och förståelse, missförstånd, 
instruktioner och undervisning, gester, 
skratt och gråt. De allra flesta patien-
ter sökte för mekaniska besvär vilka 
med rätt behandling kunde reduceras 
eller elimineras helt. Varje grupp hade 
ett snitt på 12 patienter/ dag. Efter 
anamnes, undersökning, bedömning 
och behandling fick patienterna med 
sig anpassade hemövning/-ar upp-
tryckta med text på spanska och  
tillhörande bild. 

Maria, en av patienterna som lämnade 
ett avtryck hos mig, berättade att hon 
hade smärta och svaghet i vänster 
skuldra och överarm. Jag bad henne 
att visa upp en aktivitet som reprodu-
cerade det hon sökte för, och efter att 
ha hittat en säck och fyllt den med 
tunga saker visade hon att smärtan 
uppkom när hon svingade upp säcken 
på ryggen. Vi lät henne jobba med 
upprepade rörelser i nacke och 
bröstrygg, och till slut kunde hon ta 
säcken och kasta upp den på ryggen 
på samma sätt som tidigare, men den-
na gång utan besvär.

Dag 4 - 7: Nästa tillfälliga klinik öpp-
nades i ett universitet som låg i andra 
änden av Cusco. Faciliteterna där 
hade något högre standard, men an-
nars var proceduren densamma som 
dagen innan med väntande patienter, 
studenter och tolkar. Min kollega för 
dagen var Grant “Wattie” Watson, som 
är medförfattare till flera av MDT’s 
självbehandlingsböcker. De följande 
dagarna fylldes med återbesök till Pi-
sac och Cusco, vilket gav möjlighet att 
träffa en hel del av våra patienter igen. 
Vi följde upp förändringar på symp-
tom, rättade till eventuella missför-
stånd och gav några sista goda råd, 
innan vi lämnade över vissa av patien-
terna till “våra” studenter. Planen var 
redan då att vi en gång per månad 
skulle ha uppföljning med studenterna 
via internetuppkoppling, för möjlighet 
att ställa frågor kring patientfall. 

Efter allt patientarbete fick vi i teamet 
möjlighet att besöka Machu Pichu. 
Tillsammans med den lokale guiden 
Sokrates genomförde vi en härlig 
sex-timmars vandring på den kända 
Inkaleden genom Anderna och på vä-
gen fick vi ta del av intressant kunskap 
om inkariket och om hur staden 
Machu Pichu byggdes upp, övergavs 

och till slut blev återfunnen. Före 
hemfärden hann vi med en inspelning 
av MCF podcast nummer 276 och 
278, som handlar om erfarenheterna 
under resan.  

Som relativt ny inom MDT upplevde 
jag att resan var givande på flera nivå-
er. Förutom den goda känslan som 
kommer av att hjälpa människor med 
liten eller ingen närhet till vård samt 
att knyta nya vänskaper blev erfaren-
heterna från resan ett koncentrat av 
vad MDT har att erbjuda. Några saker 
som jag reflekterat över:

• MDT’s förmåga och potential att få 
människor att bli självständiga i sin 
egenvård.  

• Patienter som själva får vara delaktiga 
i processen och iaktta snabba föränd-
ringar kring sina besvär är mer  
benägna att ta till sig konceptet 
egenvård.

• Värdet i att samarbeta i team, vilket 
ger möjlighet att ställa frågor, känna 
trygghet, iaktta andras sätt att arbeta, 
undervisa och dela lärdomar med 
varandra. 

• Värdet i att vara en del av en organi-
sation som jobbar för att ligga i 
framkant med forskning. Under  
tiden i Peru lade Grant Watson  
(senior faculty McKenzieinstitutet) 
ner mycket tid på att korrespondera 
med kollegor och forskare inför näs-
ta års världskongress inom MDT.

• Möjligheter att genom IT undervisa 
och motivera studenter och patien-
ter på avlägsna platser. En av delta-
garna, Betsy Scudder, vänder sig i 
sin klinik endast till patienter över 
på nätet. 

MCE jobbar för tillfället på att bli  
erkända som en fullvärdig välgören-
hetsorganisation. Deras hjälpinsatser 
nästa år planeras förutom till Peru 
även till Navajoreservatet i USA och 
Filippinerna. 

/Daniel Jusinski,  
Karlskrona
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I studien inkluderades 369 patienter 
och efter bortfall analyserades och 
redovisades 322 patienter med lokal 
lednära extremitetssmärta, som själva 

inte trodde att smärtan hade spinalt 
ursprung. Studien redovisar att en så 
pass hög andel som 43,5% av dessa 
patienter hade besvär som härrörde 

från columna. Se lokalisation per led 
redovisat nedan.

Patienterna undersöktes av högt utbil-
dade och erfarna kollegor inom MDT 
med klassisk ”baseline – test – recheck 
baseline”, vilket betyder att utgångs-
värden (baseline) för extremitetsleder-
na och columna tas (ex smärta innan 
test, smärta och rörlighetsutslag, funk-
tionella tester). Efter det undersöktes 
columna med upprepade rörelser till 
ytterläge i olika riktningar (test) och 
sedan undersöktes utgångsvärden igen 
i syfte att upptäcka förändringar i den 
aktuella leden (recheck).

Den här studien är något så ovanligt 
som en kliniskt mycket intressant stu-
die som redan när de preliminära re-
sultaten kom, faktiskt har fått mig att 
förändra arbetssätt. Från att tidigare 
screena columna till att nu mer utför-
ligt försäkra mig om att ursprunget är 
spinalt eller inte. Så även om fler stu-

dier behövs, kan vi redan nu förbättra 
patientnyttan och få positiva föränd-
ringar i vår kliniska vardag. Föränd-
ringen har lett till att jag gång efter 
annan blir förvånad när det visar sig 
att tillståndet inte alls har sitt ursprung 
från extremitetleden som anamnesen 
och utgångsvärdena talar för, utan fak-
tiskt pekar mot spinalt ursprung och 
dessutom ofta är snabbt reducerbart. 
Detta även om inga uppenbara funk-
tionsbegränsningar eller smärta åter-
finns i columna vid de första testerna 
och insamlandet av utgångsvärden.

Om fynden felaktigt tolkas kommande 
från extremitet kan, som Rosedale 
diskuterar, en kaskad av felaktiga åt-
gärder sättas in som både kan vara 
kostsamma för samhället och onödiga 
för patienten. Övriga fördelar med att 
initialt ta den extra tiden till att 

grundligt undersöka columna är att 
patienter med spinalt ursprung i stu-
dien hade signifikant bättre utfall, än 
de där smärtan hade sitt ursprung i 
extremitetsleder. Så för att ge så bra 
vård som möjligt till våra patienter är 
det viktigt att försäkrar sig om att co-
lumna verkligen uteslutits, innan un-
dersökning och behandling av extre-
mitetsleder påbörjas. Fördjupad kun-
skap om hur du går till väga får du på 
våra C- och D-kurser, som även är väl 
värda att repetera. 

Richard Rosedale, Ravi Rastogi, Josh Kidd, 
Greg Lynch, Georg Supp & Shawn M Robbins 
(2019). A study exploring the prevalence of 
Extremity Pain of Spinal Source (EXPOSS). 
Journal of Manual & Manipulative Therapy. 
DOI: 10.1080/10669817.2019.1661706

/Sammanfattat av  
Angelica Gunnarsson,  

MDT-lärare

Lokal extremitetssmärta med spinalt 
ursprung – mer frekvent än vi tidigare 
trott 
Den efterlängtade multicenterstudien som Richard Rosedale et al har arbetat 
med de senaste åren finns nu publicerad med originaltiteln ”A study exploring 
the prevalens of extremity pain of spinal source (EXPOSS)”. 

Region: Spinalt ursprung Lokalt ursprung:

Höft 71% 29%

Knä 25,6% 74,4%

Fot 29,2% 70,8%

Axel 47,6% 52,4%

Armbåge 44% 56%

Hand 38,5% 61,5%

En del kritik och ifrågasättande av EXPOSS studien 
har framkommit, bl.a. kring naturalförloppet av 
smärta och sjukdom och kring modifikation av den 
nociceptiva källan. Vill du läsa mer om detta och se 
kritiken från Halimi och Poulter, samt författarnas 

svar, läs vidare på adresser nedan:
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10669817.2
019.1676969
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10669817.20
19.1676970  ”
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Under denna utbildningsdag på Fysio-
terapidagarna föreläste Ola Westöö 
om MDT och extremiteter. Han  
började med en introduktion till 
MDT-konceptet, ett klassifikations- 
och behandlingssystem för att behandla 
muskuloskeletala besvär. Klassifikatio-
nen styr behandlingen, men ger också 
vägledning om prognos. Undersök-
ningen sker med upprepade rörelser, 
oftast till ytterläge, men även till med-
elläge eller genom statiska positioner. 
Terapeuten utvärderar symtomatisk 
och mekanisk respons utifrån smärta, 
lokalisation och mekanik. Liksom i  
columna klassificeras tillstånd i de-
rangement, dysfunktion, posturalt syn-
drom samt i övrigt. Till skillnad från i 
columna finns både artikulär dysfunk-
tion och kontraktil dysfunktion. En 
annan skillnad är att man inte pratar 
om centralisering och periferisering. 
Derangement förekommer i alla extre-
mitetsleder, men det är sällan någon 
söker för posturalt syndrom. Gruppen 
“övrigt” är mer omfattande än i colum-
na och delas in i olika kategorier som 
var och en har olika behandlingsrikt-
linjer.

Stor vikt läggs på egenbehandling med 
övningar som vid behov kan förstärkas 
med kraftprogression liksom i columna. 
Den strukturerade kraftprogressionen 
ger en säkerhet då man inte riskerar 
att överbelasta strukturer, men ser 
också till att inte göra patienten tera-
peutberoende i onödan utan stärker 
patientens tilltro till egen förmåga. 

En internationell studie från 2012 (1) 
visar fördelningen 38% derangement, 
10% artikulär dysfunktion, 17% kon-
traktil dysfunktion och 36% övrigt i 
extremiteter. Denna fördelning stäm-
mer väl överens med andra studier av 
klassifikationsfördelningen, där derang-
ement är mest förekommande i fotle-
den. Flera studier av MDT visar god 
inter- respektive intrabedömarreliabili-
tet och validitet.

Vidare berättade Ola att det är en  
dålig överrensstämmelse mellan  
röntgen, ultraljud och kliniska sym-
tom. Även ortopediska tester ger svår-
bedömda svar då antingen validitet 
och/eller reliabilitet är tveksam och i 
vissa fall rentav dålig. Flera tester är 
positiva initialt, men negativa efter 
behandling med upprepade rörelser.  
Så utnyttja den teknik som finns för 
undersökning, gör de ortopediska  
tester du önskar, men basera din  
behandling på din mekaniska under-
sökning!

I en RCT- studie från 2014 (2) som 
undersökte behandling av patienter 
med knäartros, kunde man se en bättre 
effekt och prognos i den grupp som 
behandlades enligt den specifika rikt-
ningspreferens som klassificeringen 
gav, jfr med den grupp som behandla-
des enligt rådande generella riktlinjer. 
Så vad kan man se i studier om foten? 
I en nyligen gjord studie (3) undersök-
tes 13 patienter som fått diagnosen 
Mb Morton av fotspecialist. De hade 
samtliga positiva tester för Mb Morton 
samt positiva MRT eller ultraljudsvar. 

Vid en MDT klassificering av dessa 
hade 5 derangement (2 härstammade 
från ländryggen och 3 lokala derange-
ment i foten) och svarade på upp- 
repade rörelser enl. MDT och blev 
helt bra från symtom. Detta är lätt att 
missa utan en mekanisk undersökning 
(se även referat ang. EXPOSS-studien 
i detta nummer). 

Ola berättade vidare om studier av Jill 
Cook, som har forskat mycket kring 
tendinopatier. Hon funderar på vad 
som är viktigast; att finna en patoana-
tomisk diagnos eller att de kliniska 
testerna ger en vägledning om behand-
ling utifrån svar och symtom. Det  
senare ligger i linje med MDT, som 
har tagit bort den patoanatomiska 
diagnosen.

Sedan tog Göte Norgren vid med te-
mat “på god fot med MDT.” Inled-
ningsvis med att berätta att plantarfas-
ciit sällan drabbar kvinnor som går 
med höga klackar. Så grabbar… dags 
att dra på er högklackat!

Han drog två intressanta patientfall 
från sin egen kliniska vardag med 
plantarfasciitliknande besvär. Första 
fallet var en äldre kvinna som förutom 
att få ont när hon gått även fick ont 
när hon satt! En undersökning gjordes 
där patienten visade hälta och in-
skränkt rörlighet med ytterlägessmärta 
i fotleden. Ryggen kunde uteslutas 
med upprepade rörelser och istället 
gjordes upprepad dorsalflexion med 
foten på en stol (40 - 50 rep). På så 
vis kunde smärtan minska med ca 50 
%. Efter hemträning med 10 - 15 rep 
var 3 - 4 h återvände patienten med 
ytterligare 20 % förbättring. Med till-
lägget av belastad inversion i foten så 
blev kvinnan återställd till 95 % vid 
tredje besöket och hade då även full 
rörlighet. Riktningspreferens: dorsal-
flexion och inversion. 

På god fot mot framtiden  
- MDT - sektionen på Fysioterapidagarna  
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Andra patientfallet var också en äldre 
kvinna som visat en förtjockning på  
> 4 mm av plantarfascian vid under-
sökning med ultraljud, men ingen  
inskränkt rörlighet i fotleden även om 
hon haltade och hade smärta. Trots  
att ryggen inte visade någon rörelse-
inskränkning och både patienten och 
Göte var övertygade om att besvären 
inte var relaterade till columna testa-
des ändå upprepade rörelser där, varpå 
patienten fick en 40 % förbättring av 
sin fotsmärta. Hemövningen blev upp-
repad ryggextension i magliggande och 
vid återbesöket konstaterades att hon 
blivit mycket bättre bara ett par dagar 
senare.

Han visade sedan några studier där 
man provat fotortoser mot plantarfas-
ciit och hälsmärta. Slutsatsen var att 
det inte hade någon effekt på smärta 
eller ROM, oavsett om det var indivi-
danpassade ortoser eller inlägg. Han 
visade även studier som gjorts på  
patienter med akillestendinopati där 
man jämfört olika typer av behand-
ling; excentrisk träning, ortoser, tradi-
tionell fysioterapi etc. Man fann inga 
signifikanta skillnader gällande smärta 
eller funktion oavsett tidsrymd och 
evidensen var låg utom möjligen  
träning/övningar som hade effekt på 
lång sikt. Göte menar på att vi behö-
ver forska mer och även jämföra med 
normalförlopp.

/Patrik Drevander och  
Linda Carlsson, Cred. Ex. MDT

1. May SJ, Rosedale R, A survey of the 
McKenzie classification system in the 
extremities: prevalence of the mechanical 
syndromes and preferred loading strategy, 
Phys Ther, 92:1175-1186, 2012

2. Rosedale R, Rastogi R, May S, Chesworth 
BM, Filice F, Willis S, Howard J, Naudie D, 
Robbins SM., Efficacy of exercise inter-
vention as determined by the McKenzie 
system of Mechanical Diagnosis and The-
rapy for knee osteoarthritis: a randomized 
controlled trial., J Orth Sports Phys Ther, 
44:3: 173-181, 2014

3. Post M, Mechanical Diagnosis and Therapy 
and Morton’s Neuroma: A Case Report, 
Physiother Can, 71;2:130-133, 2019

Man 62 år som söker för smärta vän-
ster axel/överarm sedan drygt 2 måna-
der efter att ha arbetat med tung häck-
sax i högt läge. Armrörelser, av/på-
klädning, köra bil samt ligga på denna 
sida smärtar i skuldra/överarm.  Han 
tror det rör sig om en överbelastning i 
axeln. Symtomen blir spontant varken 
bättre eller sämre. Inga parestesier. 
Administrativt arbete varav 75% inne-
bär sittande. Ligga på vänster sida 
smärtar men stör inte sömnen då han 
istället intar andra positioner. Frisk i 
övrigt.

Ingångstatus:  Sitter i protraktionspo-
sition med huvud, ingen vilovärk. Ax-
elstatus: Smärtbåge (smärta under 
rörelse dvs SUR) i aktiv abduktion ca 
45 grader och minimalt inskränkt med 
ytterlägessmärta (YLS), minimalt in-
skränkt inåtrotation (hand i rygg) med 
YLS liksom i utåtrotation.  Adduktion 
horisontalplan minimal YLS i full 
ROM. Extension u.a. Flexion mini-
malt inskränkt med lite YLS. Full 

kraft testat i medelläge, samtliga rikt-
ningar utan smärta. 

Nackstatus: Retraktion av nacke lik-
som extension producerar (P) patien-
tens typiska smärta lateralt överarm, 
vilket förvånar honom. Rotation samt 
lateralflexion höger P lite av samma 
smärta men mer känsla av stelhet. 

Cervikal retraktionsrörelse till ytterlä-
ge 20 reps resulterar i mindre SUR i 
aktiv axelabduktion liksom ökar ROM 
i inåtrotation. Efterföljande retraktion/
extension 20 reps minskar ytterligare 
SUR i abduktion samt ökar ROM yt-
terligare i inåtrotation. ROM cervikal 
retraktion samt extension ökar. Be-
dömning: cervikalt derangement men 
kan även finnas humeroscapulär orsak.

Regimen kommande vecka blir  
retraktion/extension 15 reps varannan 
timme och testa sitta mer upprätt. 
Lånar en rulle som svankstöd. Då 
dessa rörelser ger effekt så snabbt  
har patienten inga invändningar mot 

Undersökning och behandling av smärta 
i nacke och axel tas upp i två patientfall
Patientfall 1 nacke/axel 

Inåtrotation i vänster axel med eget 
övertryck
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regim trots att han sökte för  
axelsmärta. 

Åb 1 (6 dagar senare): Patienten be-
rättar vid uppföljningen att han utfört 
rörelserna 5 set/dag men inte använt 
rulle, anger ca 50% förbättring. Håll-
ning oförändrad. På frågan om det 
spelar roll hur patienten sitter anger 
han att retraktion/extension smärtar 
mer i överarmen om han har sjunkit 
ihop länge innan. Aktiv abduktion P 
SUR med lägre intensitet nu, inåtrota-
tion går lättare men fortfarande YLS, 
flexion samma YLS, utåtrotation u.a.

Patienten får nu utföra retraktion med 
egen övertryck 20 reps varpå extension 
i nacken ökar och mindre YLS ut mot 
vänster överarm känns. 

Regim fortsatt retraktion men med 
eget övertryck (ÖT) 10 reps följt av 
10 extensionsrörelser varannan timme 
och testa responsen av att undvika 
protaherad huvudposition då detta  
kan inverka negativt på den reduktion 
av symtom som eftersträvas. Patienten 
uppmuntras att stå mer under arbets-
dagarna.

Åb 2 (2 veckor senare): Patienten har 
följt regim och anger knappt 25% yt-
terligare förbättring. Anger förändrad 
sittande position samt att det känns 
bättre att stå. Kan ligga kortare perio-
der på vänster axel.  Nästan fri ROM 
cervikalt och anger bara lätt smärta 
vänster överarm vid retraktion med 
eget övertryck eller extension. Anger 
viss SUR i abduktion liksom lite  
inskränkt ROM i inåtrotation och flex-
ion. Patienten får utföra 20 reps av 
retraktion/extension över stolsrygg för 
att få med högthorakal extension men 
ringa effekt på ROM eller SUR abduk-
tion vänster axel. Då patienten inte 
känner sig nöjd och uppvisar tecken 
på engagemang av axelleden också 
riktas nu behandlingen mot axeln  
genom test av upprepad (10 reps i  
3 omgångar) inåtrotation med eget ÖT 
(hand i rygg). Detta ökar ROM alla 
riktningar samt mindre SUR i aktiv 
abduktion.

 

Bedömning:  P.g.a. denna snabba för-
ändring klassificeras tillståndet delvis 
bero på cervikalt derangement men 
även derangement i vänster axelled. 

Regim kommande dagar blir fortsatt 
retraktion/extension samt inåtrotation 
(se bild) vänster axel med eget ÖT 15 
reps/2 timme. Då hållningen verkar 
spela in ska patienten även fortsatt 
försöka inta en mer neutral hållning. 

Åb 3: Efter 5 dagar med denna axelrö-
relse återkommer patient och uppvisar 
liknande status varför inåtrotation i 90 
grader flexion testas, detta ger efter 20 
reps tydligare ökad ROM alla riktning-
ar samt mindre SUR i abduktion. 
Denna rörelse ersätter därför hand i 
rygg som regim.

Åb 4: 1 vecka senare anger patienten 
viss förbättring t.ex. att aktiv abduk-
tion går lättare men smärtar lite ännu, 
dock senare i rörelsebanan. Inåtrota-
tion nu full, utåtrotation minimalt in-
skränkt, YLS i flexion och abduktion 
mindre uttalad.  Patienten känner sig 
dock inte helt nöjd (ca 80% bättre 
totalt) varför vi testar upprepad 
utåtrotation utan effekt, upprepad 
flexion samma resultat. Inåtrotation 
med mer kraft än tidigare förbättrar 
ROM i flexion och abduktion samt 
minskar SUR i abduktion men ej tyd-
ligt kvarstående bättre efter. Kombina-
tion av inåtrotation och extension P 
YLS men ingen effekt på mekaniska 
symtom. Extensionen fortfarande fri. 
Ingen effekt av adduktion i horison-
talplan. Abduktion med eget ÖT m h 
a vägg 20 reps resulterar i fri ROM 
flexion och abduktion samt aktiv ab-
duktion utan SUR.

Regim kommande 3 veckor: Fortsatt 
neutral sittande hållning, retraktion/
extension 10-15> 2 ggr/dag, inåtrota-
tion med kraftigt ÖT 4-5 set/dag men 
abduktion mot vägg 15 reps om ingen 
eller otillräcklig effekt av inåtrotations-
rörelsen.

Åb5: Patienten har nu under 3 veckor 
följt regimen och anger sig vara till 
90% återställd. Vid jämförelse med 
inåtrotationsrörelsen anger patienten 

att abduktionsrörelsen mot vägg snab-
bast ”får igång axeln” varför denna 
utförts mest regelbundet. Retraktion 
samt extension fri ROM utan smärta 
vänster överarm. Ingen SUR i abduk-
tion. Patienten känner sig nöjd och 
avslutas. 

Diskussion:  Fallet är intressant då det 
rör sig om symtom som patienten 
uppfattar som kommande från axeln 
men i första hand kunde reduceras 
med cervikala egentekniker. Den nyli-
gen publicerade EXPOSS studien (se 
tidigare artikel) beskriver hur patienter 
som är övertygade om att de har ett 
problem med ursprung från extremi-
tetsled snabbt svarar på upprepade 
rörelser enligt MDT i columna. I en 
annan studie av Habady et al (1) 
framkommer hur patienter som efter 
MDT principer klassificeras till under-
gruppen derangement, oavsett om det 
är i nacke eller axel, betydligt snabbare 
förbättras vad gäller smärta och funk-
tion jämfört med de som klassificerad-
es till dysfunktion i led eller muskel/
sena. Betydligt färre besök hos sjuk-
gymnast/fysioterapeut krävdes bland 
gruppen derangement.

I ovanstående patientfall visade det sig 
att besvären dels hade ursprung i 
nacken, dels i axeln. Det kan finnas en 
risk att förbise columna, då vi har pa-
tienter som upplever symtom bara 
eller delvis i extremitetsleder. Vad gäl-
ler mönster vi ser vid derangement i 
humeroscapularleden är det vanligen 
extension, inåtrotation eller kombina-
tion som reducerar men även adduk-
tion eller rotation i andra lägen än neu-
tralt fungerar ofta. I det beskrivna fal-
let krävdes även passivt understödd 
abduktion för fullgod effekt vilket inte 
är så vanligt.

/Thomas Cullhed,  
MDT-lärare

1. Heidar Abady A, Rosedale R, Chesworth 
BM, Rotondi MA, Overend TJ, Application 
of the McKenzie system of Mechanical 
Diagnosis and Therapy (MDT) in patients 
with shoulder pain; a prospective long-
itudinal study , J Man Manip Ther, 25, 5, 
235-243, 2017
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Patienten bokade tid för en second 
opinion bedömning av sin axelsmärta 
som han hade haft sedan cirka sex 
månader. Smärtan satt på framsidan 
av höger axel och hade uppstått utan 
klart utlösande faktor, inget trauma. 
Smärtan provocerades av att sträcka 
sig efter saker, lyfta armen ut till sidan 
och i aktiviteter ovanför axelhöjd t. 
ex. plocka ner tallrikar från köksskå-
pet. Den begränsade alltså honom i 
väldigt många av hans vardagliga akti-
viteter. 

Sedan tre månader tillbaka hade pa-
tienten gått hos annan sjukgymnast 
som diagnostiserat axelsmärtan som 
”inklämningssyndrom”, en vanlig 
”slasktrattsdiagnos” vid smärta på 
framsida/utsidan av axeln. Behandling-
en han hade fått där bestod av tradi-
tionella axelövningar som utförts med 
rimligt god följsamhet.  Sjukgymnas-
ten hade poängterat att det var mycket 
viktigt att rehabträningen genomfördes 
smärtfritt och att träningen inte kunde 
stegras förrän patienten blev bättre. 
Problemet var bara att patienten inte 
blev bättre. 

Patienten var MYCKET motiverad till 
att kunna spela golf igen, vilket han 

hade blivit avrådd ifrån p.g.a. smär-
tan. Vid närmare utfrågning av under-
tecknad så innebar en golfrunda en-
dast en kortvarig och enligt patienten 
hanterbar ökning av smärtan. (Han 
hade såklart ”tjuvspelat” lite grann 
ändå).

Vid första besöket utfördes en struk-
turerad och reliabel undersökning en-
ligt MDT. Patienten hade full ROM i 
abduktion, flexion, utåtrotation samt 
vid hand i rygg (HIR), men painful 
arc och positivt crossover test. Han 
hade smärta och nedsatt kraft vid test 
av isometrisk utåtrotation och abduk-
tion.  

P.g.a. full rörlighet i HIR valdes upp-
repad horisontell adduktion som första 
teströrelse (2x10 rep). Smärtan provo-
cerades under testen, men kvarstod 
inte sämre (P/ES).  Vid re-test av ba-
selines så var nu painful arc och cros-
sover test negativt, samt minskad 
smärta vid isometrisk kontraktion. 

Hemövning blev då horisontella ad-
duktioner, 4 - 6 x 10 - 20 rep dagligen 
(tidsåtgång 1 - 3 min/gång). En enda 
enkel hemövning som bedömdes ha 
god potential att lösa patientens pro-

blem.  Han fick också gärna prova att 
spela golf igen, så länge som det inte 
gjorde att han blev stel i axeln. 

Vid återbesöket 14 dagar senare satt 
patienten i väntrummet och angav att 
han egentligen inte behövde återbesö-
ket då hans axel var helt bra. Han 
hade behövt utföra övningen 3 - 4 
dagar i förskriven träningsdos och där-
efter kunnat spela flera rundor golf 
utan symtom. Vid undersökning sågs 
nu full rörlighet i axeln, inga tecken på 
inklämningssymtom samt god och 
smärtfri kraft i alla axelmuskler. Pa-
tienten kunde avslutas och uppmunt-
rades att fortsätta spela golf, men vid 
behov utföra övningen igen och där-
med minimera risken för återfall. En 
reflexion i efterhand med tanke på den 
nyligen publicerade EXPOSS studien 
(se tidigare artikel), så hade nacken 
uteslutits mer strukturerat om patien-
ten hade undersökts idag. Som tur var 
svarade denna patient snabbt på upp-
repade rörelser för axeln!  

/Sammanfattat av  
Calle Lindqvist,  

MDT-lärare

Patientfall 2 Axel

Extrajobba med digital 
artrosbehandling
Via appen Joint Academy sammanför vi fysioterapeuter 
med patienter i behov av artrosbehandling. På så vis kan 
vi tillsammans göra artrosvård tillgängligt för alla!  
Läs mer och anmäl dig på www.jointacademy.com

”Jag tycker att 
man kan följa upp 
patienten enklare”
Emelie, fysioterapeut  
Joint Academy
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Är du klar med grundutbildningen 
(Kurs A-D) och funderar på att fort-
sätta utbilda dig inom MDT?   
Vi erbjuder kurser på avancerad nivå, 
diplomautbildning, nationella och in-
ternationella konferenser. Och givetvis 
kan man repetera någon av grundkur-
serna.

Kursen MDT Avancerat kliniskt reso-
nemang - manuella tekniker, riktar sig 
till dig som vill finslipa dina tekniker 
och bli säkrare på när och om du ska 
använda dem. Kliniska resonemang 
gällande när vi kan utesluta derange-
ment, vad mekaniskt inkonklusiv inne-
bär och vad vi gör, om det kan bli för 
mycket compliance, när laterala tekni-
ker behövs och hur vi använder baseli-
nes berörs.

Kursen MDT Advanced extremities 
gavs första gången i Sverige 2016 med 
amerikansk lärare. Nu finns den på 
svenska och ges 1 - 2 gånger/år. Extre-
mitetsleder och MDT upplevs fortfa-
rande som nytt och det kan kännas 
ovant att undersöka och behandla ex-
tremitetsleder med MDT. I den här 
kursen läggs fokus på avancerade prin-
ciper och praktisk tillämpning genom 
kliniskt resonemang, problemlösning, 
analys av patientfall, bedömning och 
behandling av patienter samt tekniköv-
ningar. Förkunskap som krävs är de 
nya C- och D-kurserna där grunderna 
gällande MDT och extremitetsleder 
gås igenom. Har du de äldre kurserna 
utan extremitetsleder kan du kontakta 
vår administratör för mer information 
om hur du ska gå tillväga.

En annan spännande kurs är MDT 
and the athlete. Kursen kommer till 
Sverige i anslutning till MDT-konfe-
rensen i Norrköping i april 2020. Den 
kommer att vara på engelska med en 
internationell lärare. Många av våra 
patienter som motionerar och får 
smärta eller skador i samband med 
detta, kan ha nytta av MDT i sin reha-
bilitering. Temat för konferensen 2020 

är just MDT vid motions- och idrotts-
skador. 

Det finns också en kurs speciellt rik-
tad mot senskador. Tendinopatier är 
ett stort och expansivt område där 
vad som var standard igår, är gamla 
kunskaper idag. I kursen ingår patofy-
siologi, diagnostik och behandling. 
Under kursen lär du dig att ställa en 
säker diagnos, vilka differentialdiagno-
ser som finns att beakta, hur du väljer 
ingångsnivå på belastning och progres-
sion så att patientens mål kan nås samt 
hur försämringsperioder hanteras.

Diplomautbildningen är en internatio-
nell utbildning och den högsta utbild-
ningen inom MDT. Det finns 25 plat-
ser årligen på utbildningen och ansö-
kan till nästa års utbildning görs senast 
i mitten av oktober. Den teoretiska 
delen är på distans, halvfart under 12 
veckor. Efter godkänt resultat är det 
dags för den praktiska/kliniska delen. 

Den praktiska/kliniska delen är nio 
veckor och minst 360 timmar. Sverige 
är ett av sju länder där man kan ge-
nomföra denna del av utbildningen.  
I Sverige genomförs utbildningen i tre 
block à tre veckor. Upplägget är unikt 
för Sverige och ger möjlighet att prak-
tisera och reflektera mellan blocken. 
Dessutom ges man möjlighet att träffa 
tre olika mentorer. Den som istället 
vill förlägga den praktiska/kliniska 
delen utomlands kan göra det. Diplo-
mautbildningen måste slutföras inom 
tre år från det att den har påbörjats.

Sist men inte minst vill vi tipsa om en 
fantastisk pod som heter Mechanical 
Care Forum där internationellt erkän-
da personer intervjuas om sin forsk-
ning, klinik, utbildning, arbete m.m. 

/ Louise Gamming  
Cred. Ex MDT

Fortsätt utvecklas inom MDT  
- Vi har kurser och utbildningar för dig!
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SAVE THE DATE!  

KONFERENS 
24-25 APRIL 2020 

I NORRKÖPING 

Mer information:
Följ McKenzieinstitutet Sverige  
på Facebook eller besök oss på 

www.mckenzie.se 

Temat är MDT vid motions- och 
idrottsskador

mdt sektionen Sektionen för
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Stötvågsbehandling 
ger snabbare resultat

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

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

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

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

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

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

Stötvågsutrustningen underlättar dessutom för terapeuten.

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

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

även för patienten.

» RADIELL STÖTVÅGSUTRUSTNING

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

» FOKUSERAD STÖTVÅGSUTRUSTNING

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

www.medema.se

Medema
erbjuder stötvågs -

apparater från Storz
Medical för både radiell
& fokuserad stötvågs-

behandling. 


