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Självklart finns det problem med de
vinstdrivande krafterna inom privatiseringen men samtidigt ser jag
också många fördelar, likväl som
det finns problem och fördelar med
den landstingsdrivna vården. Det
handlar bara om ledarskap enligt
min mening. Dåligt ledarskap inom
den privata sektorn skadar och dränerar vår gemensamma kassa i lika
hög grad som dåligt ledarskap i
landstingsdriven vård. Orsakerna
är bara inte likadana. För självklart
blir jag som privatpraktiserande
fysioterapeut illa berörd när andra
privata aktörer utnyttjar sin ställning, men jag blir likväl och ibland
mer frustrerad när landstingen inte

tar sitt ansvar. Bara för att man ser
att det blir en summa som privata
aktörer tar ut för sitt arbete så innebär ju inte det att det är dyrare. Om
vi har en ortopedkirurg som kan
utföra en specifik operation 6x/dag i
privatdriven vård men i landstingsdriven vård bara 2. Då blir dom där
två patienterna i landstingen 3x så
dyra som i det privata. Om en fysioterapeut kan träffa 10-14 patienter
per dag i den privata vården men
bara 1-5 patienter per dag i landstingsdriven vård så blir det på samma sätt väldigt mycket dyrare i den
landstingsdrivna. I det privata upplägget blir fakturan till landstinget
dyrare då det är fler vårdbesök men
i landstingsdriven vård, där man
inte räknar poäng/pinnar, kostar de
anställda och lokal lika mycket.
Material blir billigare. Men främst,
det blir färre interventioner, längre
köer, längre sjukskrivningar och
mer lidande för personerna. Självklart ser det inte ut så på alla landstingsdrivna kliniker på samma sätt
som det inte är ett ”kajingande” på
alla privata kliniker. Det är lika dyrt
från båda ändar men är i grund och
botten en ledarskapsfråga och inte
en privat vs landstingsdriven fråga.
Vi behöver både det privata och
landstingsdrivna. Både för oss fysioterapeuter men även för personerna i samhället som behöver vård.
Enligt mitt tycke anser jag att vi ska
ställa högre krav på verksamhetschefen som i grund och botten är
ansvarig för HELA verksamheten
och inte bara ekonomin. Politikerna
skapar förutsättningar men det är
vi i vården som ska stå för ”produkten”. Bra eller dålig! Så accepterar vi inte sättet vi bedriver vården
på måste vi som profession stå upp
för våra principer av vad som är bra
vård. För mig handlar det inte om
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Den privata vårdens vara eller
icke-vara. När man hör den återkommande diskussionen kring att
den privata vården bara är intresserad av att ”katjinga” in pengar
(onödiga vårdbesök=lätta pengar)
blir i alla fall jag frustrerad. Innan
årsskiftet läste jag ett inlägg som en
läkare hade skrivit på Facebook.
Texten handlade om ”lille Pelle” 5
år, som med sin mamma hade varit
runt på flera vårdbesök för sin förkylning. I slutändan hamnade de på
akuten och hos författaren till texten. Läkaren i fråga fick göra det
otacksamma jobbet att förklara att
förkylningen skulle gå över av sig
själv och att inga vidare behandlingar behövdes. Med denna info
undrar man självklart hur de tidigare läkarna bedömt pojkens symtom.
Författaren skyller på den privatiserade vården och företagens ”katjingande”, som leder till dränering av
sjukvårdens kassa. Det är en självklarhet att de personer i vårt samhälle som är sjukast ska få adekvat
vård. Det är nog ingen som motsäger det. Varken privata aktörer eller
landstingen.
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Ledarskap

LEDAREN | Erik Nexborn
politik. Bara ledarskap! Så ställ
krav!
När jag skriver denna text har vår
gemensamma kongress med FYIM
varit. Jag hoppas att det blev ett
gott utfall och alla var nöjda med
dagarna. 2021 arrangerar vi en kongress själva igen och vi har redan
gjort klart med några spännande
namn. Datumet är satt till den
19-20/3 2021 i Göteborg med
Precourse 18/3. Boka in det i
kalendern!
Innan dess har vi årsmötet att se i
fram emot. Den 27/3 i Göteborg.
Tillsammans med årsmötet har vi
en utbildningsdag som kommer
handla om Sensomotorisk kontroll
vid muskuloskeletala besvär. Föreläsare kommer vara Ulrik Röijezon
som är biträdande professor vid
Luleå tekniska universitet och författare till boken ”Motorisk kontroll
och inlärning – Med inriktning på
muskuloskeletal rehabilitering”.
Arbetet med specialistordningen
fortsätter…
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 Aktivitet och Idrottsmedicin/ FYIM. Manualen ges ut till samtliga medlemmar i dessa sektioner.
Sektionerna arbetar och forskar kring undersökning, behandling och förebyggande av smärtor i leder,
muskler och nerver i nacke, rygg och extremiteter.
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The Integrated
Systems Model
– Diane Lee

Diane Lee undervisar i vackra Salemkyrkan på Södermalm i Stockholm
OMT-dagen är något som OMT-sektionen ordnar för våra medlemmar.
Avsikten med dagen är att ge en
inspirationsföreläsning med ett
stort namn inom manuell terapi
och att så många som möjligt av
våra medlemmar ska kunna ta del
av den. I år höll vi till i vackra Salemkyrkan på Södermalm i Stockholm som tog in alla ca 200 åhörare. Här fick vi en perfekt lokal där
vi fick serverat både fika och lunch
vilket gjorde att dagen förflöt perfekt trots tight tidsschema.
I år hade vi turen att få boka upp
Diane Lee som är en mycket populär föreläsare runt om i världen.
Diane var i Sverige för att hålla kurser för bland annat fysioterapeuter,
naprapater, mammamage-tränare

och andra som är intresserade av
bäcken och skuldra. Diane är en av
grundarna till ”The Integrated Systems Model” som hon beskriver
som ”a clinical reasoning approach to determine where to begin
treatment for those with multiple
impairments and persistant pain”.
När Diane Lee sätter igång föreläsningen så kan man förstå varför
hon är uppbokad med kurser och
föreläsningar två år framöver. Hon
tar oss från hur forskning utförs
och vad den visar idag, smärtans
olika dimensioner, hur smärta och
motorisk kontroll påverkar varandra, till hur man motiverar personer med långvarig smärta till förändring – och hur allt detta till slut
har mynnat ut i ”The Integrated

Systems Model”. Med glimten i
ögat, självdistans och anekdoter bland annat om sin egen ovilja till
att göra en höftplastik trots att hon
inte kunde gå två kvarter utan käpp
– flyger tiden förbi.
Hennes tydliga budskap är att vi
som behandlare måste sluta lägga
fokus på att behandla smärta och
istället hitta meningsfulla aktiviteter hos personen vi har framför oss
och styra vår behandling mot att
återställa funktion. När personen
har bestämt vilken funktion som är
viktigast för hen så gäller det för oss
att kunna bryta ner aktiviteten till
något vi kan undersöka. Som Diane
säger ” I can not run after a person
to examin her if it is running that
is the meaningful activity” så vi
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måste förstå vad som händer vid
löpning och undersöka detta – som
till exempel enbensstående eller
rotation i bröstryggen.
Det som är specifikt för just ”The
Integrated Systems Model” är att
man har delat upp kroppen i tre
funktionella enheter,
1. First unit – 3e thorakala ringen
till höftled
2. Second unit – 2a thorakala ringen till cranium, skuldergördel,
axel
3. Third Unit – nedre extremitet
(knä-fot) och övre extremitet
(armbåge till handled)
När man sedan undersöker personen så letar man efter ”drivers”.
En driver är den del av kroppen
som behandlaren manuellt korrige-

rar medan personen utför en uppgift kopplad till personens aktivitet.
Den del som ger mest effekt för personens upplevelse är den primära
drivern. För att hitta dessa drivers
så använder sig Diane av händerna
och ”lyssnar” på kroppen och vad
som händer. Deltagarna får prova
detta sätt att palpera och ”lyssna”
på rörligheten i nacken, thorakalen
och bäckenet och sedan prova att
korrigera i den riktning som man
upplever att restriktionen sitter.
Här är Diane mycket tydlig med att
restriktionen kan vara allt från led
till muskel, till membran och fascia
och mycket mer.
Strax före kl. 17.00 hade Diane tagit oss igenom sin 60-sidors föreläsning och vi hade fått en introduktion till ”The Integrated Systems
Model”. Vi deltagare fick vara så
pass mycket ”hands on” att vi kun-

Abstract submissions are now open.
Visit the website to find out more: www.ifomptconference.org
Supported by:

Destination sponsors:
Musculoskeletal
Physiotherapy
Australia

de få en känsla av vad hon menade
med att ”lyssna” och jag tror att en
stor del av oss fick med några nya
verktyg att använda i vårt arbete.
Det jag tycker känns hoppfullt är
att en så pass erfaren ”hands on”
fysioterapeut som Diane lägger ner
tid och energi på att få publiken att
förstå att vi måste adressera alla tre
delar som tillsammans blir smärta
– den sensoriska, den kognitiva och
den affektiva. För att få framgång
med behandlingen behöver vi fokusera på funktion – inte smärta, och
vi måste få patienten att vara aktiv
i sin rehabilitering.
OMT-sektionens styrelse vill tacka
Diane Lee för en mycket intressant
dag och såklart alla som kom och
tog del av dagen!
Vid pennan,
Cindy Ejneborn, styrelseledamot

Referat

Movement System Impairment
Syndromes (MSI)

MANUALEN NR 1 - 2020

– Shirley Sahrmann

Teori varvades med praktik under kursens fyra dagar.
Bild till höger: Bild på Anders Johansson, Shirley Sahrmann, Johan
Krook och Per Skarrie
2016 var jag, Johan Krook och Per
Skarrie, samtliga verksamma på
Omni Fysio i Jönköping, i St:Louis
på Sahrmanns kurs Movement System Impairment Syndromes (MSI)
på upper quarter och bestämde oss
nu för att även gå lower quarter 5-8
oktober. Utanför kursen hölls en
invigningstalare, fysioterapeut och
professor Julie Fritz, en frivillig föreläsning på fredagseftermiddagen
på en dryg timma om forskningens
utmaningar inom bland annat ländryggssmärta. Kursen var på fyra
dagar (alltid lördag till tisdag) och
delas in i en dag vardera fördelat på
lumbal, höft, knä och fot. Kursen
hölls i St:Louis på Washington University som allmänt rankas högt i
USA där universitetet genom åren
bidragit med över 20 stycken nobelpristagare. Inför kursen fick man
en länk med en massa videomaterial
kring muskeltester mm. Vi var ca
60 kursdeltagare varav 8 stycken
från Sverige.
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Varje dag och kroppsdel började
med en föreläsning kring de olika
syndromen inom MSI, därefter
tränade man i smågrupper på varandra de olika testerna. Därefter hade
Shirley Sahrmann en live-demopatient på scenen. Vi fick även
träffa patienter att undersöka och
behandla i smågrupper.
På slutet gick vi även igenom ”Exercise progression and performance
testing” med bland annat flera olika
hopptester för de patienterna med
lite högre ambitionsnivå. Vi cirkulerade i grupper på fem olika stationer.
Shirley Sahrmann är en riktig entertainer och fantastisk på att föreläsa,
till hennes hjälp hade hon ca 15 facultys eller medlärare som utbildade
oss och som var mycket duktiga och
pedagogiska. Det var en enorm logistik där man under fyra dagar skulle
hinna med cirka 60 riktiga patientbesök och man märkte att dom hade
stor vana vid att hålla kurser.

Ytterligare två föreläsningar hölls där
ena handlade om ”movement
spectrum from precision training
to intensive sports training” samt
”strength and fitness”. Den första
föreläsningen höll Robbie Ohashi
som arbetar med elitspelare inom
bland annat tennis. Han pratade
om hur man optimalt kan förbättra
rörelsesystemet över hela spektrumet av idrottarens förmåga från rehabilitering till prestation. Den andra
föreläsningen höll en faculty på universitetet Jen Miller som gick igenom trender i ”high intensity and
resistive exercise participation”
som till exempel cross-fit och HIIT
och hur man kan använda sig av
rörelseanalys som undersökning och
behandling av dessa utövare.
Överlag en mycket trevlig resa och
bra kurs med fyra intensiva dagar
och har man möjligheten så tycker
jag man ska åka över.
Vid pennan Anders Johansson
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Referat

Shoulder Rehabilitation:
What´s new from a biomechanical and clinical
point of view? Level 1

Ann Cools och kursdeltagare Shoulder Rehabilitation: What´s new from a biomechanical and clinical point of
view? Level 1
Ann Cools, docent i fysioterapi vid
Gent University var åter tillbaka i
Sverige, vilket ligger henne varmt
om hjärtat för en ny tvådagars axelkurs (level 1) som arrangerats tillsammans med OMT sektionen på
plats i Flemingsberg, Medfit. 25
fysioterapeuter deltog som hade
rest från olika delar av vårt avlånga
land med olika bakgrunder och erfarenheter. Målet med kursen var

att uppdatera kunskap och kliniska
färdigheter utifrån skulderrehabilitering, diskutera de vanligaste dysfunktionerna så som rotatorcuff
patologi, traumatisk och icke-traumatisk instabilitet, skulderrelaterad
styvhet, skulderkontroll samt sportspecifik skuldersmärta. Den teoretiska bakgrunden baserades på uppdaterad och ny litteratur som är
direkt tillämpbart i kliniken.

Impingement är inget mekaniskt
tillstånd som man tidigare trott,
utan det är en funktionsstörning
som går att förändra. Därmed bör
terminologin för detta ändras och
Ann Cools pratar istället om subacromiell konflikt. Ann Cools och
hennes kollegor har i år uppdaterat
sin tidigare algoritm för bedömning
och behandling av skuldersmärta i
syfte att förenkla det kliniska reso-
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Struktur, noggrannhet och röd tråd. Anns tydliga upplägg, röda tråd och mål gör att de nya kunskaperna och
algoritmerna omgående blir ett verktyg att använda i kliniken.
nemanget och som ligger till grund
för vidareutveckling. Algoritmen
beskriver skuldersmärta som ett
paraplybegrepp och bakomliggande
orsaker som undergrupper, subacromiell konflikt och glenohumeral
intraartikulär konflikt.
Nya insikter och debattpunkter presenterades och diskuterades interaktivt, men också hur den rådande
miljön på sociala medier har utvecklat sig över tid. Vi genomförde
kliniska undersökningar utifrån
evidensbaserad praxis och klinisk
expertis. Flera metoder för klinisk
undersökning diskuterades kritiskt

och under rehabiliteringsdelen av
kursen diskuterades vikten av det
kliniska resonemanget såväl som
specifika terapeutiska indikationer
under interaktiva workshops och
gemensamma demonstrationer av
patientfall. Vi fördjupade oss i diskussioner om rehab och praktiserade
adekvata övningar och mobiliseringstekniker relaterat till olika
typer av skulderbesvär. Struktur,
noggrannhet, engagemang utifrån
forskningsbaserad kunskap genomsyrade kursdagarna och Medfit
erbjöd en optimal miljö för ändamålet. Kursen var högst uppskattad
av såväl Ann som kursdeltagarna

varpå vi planerar att genomföra
Ann Cools kurs level 2 under
början av januari 2021. Denna kurs
inriktar sig på att fördjupa kunskaperna inom rehabiliteringen av
scapulär kontroll, biceps/SLAP,
återgång till idrott och mycket
mer. Är du intresserad av nästa
års kurs? Håll utkik efter kursanmälan på vår hemsida och på
våra sociala medier under hösten
2020.
/ Vid pennan Benjamin Zairi

Intervju med biträdande
Professor Ulrik Röijezon
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Ulrik Röijezon är biträdande professor i fysioterapi vid Luleå Tekniska Universitet och
intresserad av det mesta som involverar motorisk kontroll, från avvikande rörelsebeteende vid smärttillstånd till äldre med fallrädsla, men även exceptionellt god motorisk
kontroll som vid musicerande och idrott.
1. Hej Ulrik! Kan du berätta närmare för våra läsare vem du är?
Jag är en snart 50 årig 3-barnspappa som lever i en dansk-svensk
familj i Piteå, Norrbotten. Min fru
Louise är från Danmark så våra
barn har både svenskt och danskt
medborgarskap. Jag har bott i nästan alla Sveriges landsdelar: Lund i
söder (där jag läste fysioterapeututbildningen), Stockholm i öst, Göteborg i väst, och sedan drygt 10 år i
Piteå i Norr. Mitt första jobb som
fysioterapeut hade jag i Härjedalen,
mitt i Sverige. Jag drivs framåt av
upplevelser, idéer och att lära mig
nya saker. Jag tror att dessa drivkrafter gjort att jag sökt mig till
forskningen. Hade jag haft konstnärlig begåvning hade jag troligtvis

blivit musiker, författare, skulptör
eller likande. Nu får jag istället
njuta av andras verk, vilket jag
helt OK med.
Sedan 2010 arbetar jag vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå
tekniska universitet (LTU). Jag arbetar främst med undervisning vid
fysioterapiutbildningarna på grundoch masternivå, handleder doktorander och driver egen forskning
samt är ansvarig för rörelselabbet
”Human Health and Performance
Lab – Movement Science” vid LTU.
Förutom arbete och min dansksvenska familj har jag ett särskilt
stort intresse för flugfiske och flugkastning. Flugfiske är en alldeles
utmärkt sysselsättning om man
drivs av upplevelser, idéer och att

lära sig nytt. Man blir aldrig fullärd,
och utmaningarna och upplevelserna är så varierande att det är omöjligt att tröttna. Piteå har långa vintrar (dvs ”lågsäsong” för flugfiske)
och ett sätt att härda ut är att träna
flugkastning. Sedan 10 år tränar
och tävlar jag i flugkastning för
Piteå Sportfiskeklubb och även
för landslaget i flugkastning.

2. Hur började ditt intresse för
fysioterapi och senare motorisk
kontroll?
Hmm, bra fråga. Jag antar att jag
alltid haft ett idrottsintresse sedan
jag var barn, men vet inte om detta
påverkat mitt yrkesval. Kanske
uppstod tanken på att blir fysiotera-

Vad gäller mitt intresse för motorisk kontroll och inlärning har jag
nog alltid haft ett intuitivt intresse i
samband med att jag tränat olika
idrotter, övat musikinstrument eller
försökt utveckla mig inom flugfiske
och flugkastning. Rent akademisk
tog det fart i samband med mina
studier till fysioterapeut och i synnerhet i samband med mina doktorsstudier som involverade undersökning och träning av motorisk
kontroll hos personer med
nacksmärta.

3. Kan du berätta lite mer om
ditt arbete och din forskning?
Nästan all undervisning och forskning som jag bedriver involverar
funktionell anatomi, biomekanik
och motorisk kontroll och inlärning. Mitt huvudintresse är inom
rehabilitering av muskuloskeletala
besvär, men kunskaperna har til�lämpning även kring äldre med fallrisk och fallrädsla, samt personer
med synnerligen höga krav på god
motorisk kontroll som t.ex. musiker
och idrottare. Jag tycker det är
mycket stimulerande att undervisa

Mina huvudsakliga forskningsprojekt just nu involverar i) proprioception vid nack- och ländryggsbesvär, ii) hälsa hos professionella
orkestermusiker, och iii) postural
kontroll hos äldre med fallrädsla,
dessutom hoppas jag få mer tid
att utveckla forskningen kring iv)
prestation och rörelsekontroll hos
idrottare med fokus på flugkastning.
Vad gäller motorisk kontroll samarbetar jag bland annat med australiensiska forskarna Gwen Jull och
Julia Treleaven och ett flertal masterstudenter i projekt kring proprioception, men även interdisciplinära samarbeten med forskare
George Nikolakopoulos och hans
grupp inom reglerteknik, artificiell
intelligens (AI) och robotik vid Institutionen för system och rymdteknik vid LTU. Bland annat har vi
ett projekt ”BAHRT” (Balancing
Human and Robots) som leds av
Lars Nyberg hos oss, där vi försöker
utveckla matematiska modeller och
kontrollteorier för att förstå fallrädsla och balanskontroll hos äldre.

4. Får du någon tid över till din
andra stora passion, flugfisket?
Står sig ditt världsrekord på
46,3 meter i Trout distanse från
2017?
Detta är en synnerligen viktig och
välformulerad fråga! Min arbetsbörda varierar ganska mycket över ett
år. Lyckligtvis är den relativt sett
låg just under vår flugfiskesäsong,
dvs juni-augusti här upp i Norrbotten. Jag har dock alltid upplevelsen
av att jag inte fiskar tillräckligt ofta
eller tillräckligt mycket. Det finns

ett ordspråk som säger att ”flugfiske
är ingen hobby, det är en kronisk
sjukdom och det enda man kan
göra är att se till att patienten har
det så bra som möjligt (dvs spenderar maximal tid med att fiska)”.
Man skulle också kunna säga att
”flugfiske handlar inte om liv och
död, det är mycket viktigare än så”.

”Mitt världsrekord
i Trout Distance
på 46.3 m står
sig ännu”
Mitt världsrekord i Trout Distance
på 46.3 m står sig ännu. Jag ser
dock flugkastare i min klubb, Piteå
Sportfiskeklubb, som är rena magiker med flugspöt och jag förväntar
mig att de eller någon annan kommer att ta rekordet. Det är dock
mycket som ska stämma på en tävling, inklusive sådant man inte kan
kontrollera som väder och vind.

5. Och slutligen, vad kommer
dina föreläsningar avhandla
under på OMT-sektionens kombinerade årsmöte och kursdag?
Kursdagen kommer att inkludera
dels teoretiska föreläsningar om
sensomotorisk kontroll med fokus
på proprioception och dels praktiska moment där vi går igenom och
provar på objektiva test och specifika träningsmetoder.
/ Vid pennan
Kristian Larsson
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och handleda så intresserade och
begåvade studenter som jag får träffa vid LTU, men även andra lärosäten där jag ibland undervisar eller
handleder studenter.
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peut när jag gjorde lumpen som
sjukvårdare. Sjukvårdsutbildningen
var intressant och inkluderade
praktik på sjukhus ett par månader.
Jag förstod tidigt att jag skulle bli
en usel soldat, men uppskattade
ändå sjukvårdsutbildningen. Jag
har faktiskt sökt och kommit in på
läkarutbildningen i Uppsala ett par
gånger, men avböjt då jag tyckte det
mest intressanta var kroppens
självläkande och självstärkande
förmåga. Det vill säga det som vid
jobbar med som fysioterapeuter
(jag antar att biokemi, farmakologi,
kirurgi mm är intressant när man
väl kommer in i det, men jag tycke
jag hade så mycket annat jag ville
lära mig om människans hälsa och
förmåga).
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Monika Nilsson (Nationell lärare), Markku Paatelma (examinator för KEOMT), Tomas Lihagen (Internationell
lärare), Ragnar Faleij (vice president och examinator för KEOMT), Henrik Olsson (Nationell lärare) och
Joachim Heuer (Internationell lärare). På bilden saknas Ingela Lundholm Tengvall (Internationell lärare).

Examination av lärare inom
Kaltenborn-Evjenth OMT
Den Internationella föreningen Kaltenborn-Evjenth OMT arrangerade
den första examinationen av svenska lärare i Stockholm på Medfit Flemingsberg den 17 december 2019.
På plats som examinatorer var Ragnar Faleij (Sverige) och Markku

Paatelma (Finland) och via SKYPE
deltog Cesar Hidalgo Garcia (Spanien). Fem lärare examinerades
under dagen och erhöll nationell
respektive internationell lärarstatus
inom Kaltenborn-Evjenth OMT. Monika Nilsson blev nationell lärare,

Tomas Lihagen internationell lärare, Henrik Olsson nationell lärare,
Joachim Heuer internationell lärare
och Ingela Lundholm Tengvall internationell lärare. Vad var då detta, Sverige har ju sedan länga stått
på egna OMT-ben? Som ett tecken

I januari 2013 samlades ett 30
tal lärare från jordens alla hörn
på Kanarieöarna efter kallelse från
Freddy Kaltenborn och Olaf
Evjenth. Den internationella lärarföreningen Kaltenborn Evjenth
International hade avslutats några
år tidigare och nu planerades för
framtiden. Kaltenborn-Evjenth

Styrelsen formulerade ett ”mission
statement” som lyder: “Kaltenborn-Evjenth Orthopedic Manual
Therapy (OMT) is a worldwide
network of orthopedic manual therapy educators in the Kaltenborn-Evjenth Concept whose purpose is to promote excellence in
the diagnosis and treatment of patients with arthro-neuro-muscular
conditions through the establishment of clinical practice standards, the advancement of educational and research programs and
collegial exchange”.
Styrelsen hade ett delikat uppdrag
att informera alla aktiva lärare i
världen om bildandet av den nya

föreningen och om kravet på examination för medlemskap. Kaltenborn-Evjenth som ”begrepp” inom
det internationella specialistområdet OMT är stort i hela världen och
Freddy och Olaf var måna om att
namnen inte skulle ”missbrukas”.
Freddy valde ofta själv att beskriva
KEOMT som ”det nordiska konceptet för OMT” då det initialt utvecklades under ett långvarigt samarbete mellan fysioterapeuter och
läkare framförallt i de nordiska länderna. Idag är det många fler länder
i världen som bidrar till utvecklingen av konceptet inom KEOMT, i dagsläget har KEOMT
medlemmar från närmare
25 länder.
Föreningen hade sedan
sin första kongress i Spanien 2015, följt av Polen
2017 och USA 2019 arbetat med att etablera
föreningen internationellt
och examination av aktiva
lärare har stått högt på
agendan. Under den första
kongressen röstades stadgar
igenom och det beslutades om en
nationell och en internationell lärarnivå. Under de första åren har
en ”förkortad” examination genomförts för aktiva lärare och det
har så här långt genomförts i Spanien, Polen, Finland, Tyskland,
USA, Schweiz, Österrike, Sydkorea
men lärare från andra länder, t.ex.
japan och Grekland har examinerats vid dessa tillfällen.
Den 20-21 augusti 2021 kommer
föreningens nästa kongress att hållas i Stockholm och då samlas föreningens kompetens från världens
alla hörn. Vi planerar att hålla några öppna föreläsningar så håll ögon
och öron öppna så att ni inte missar detta unika tillfälle.
Ragnar Faleij, Vice ordförande
Kaltenborn-Evjenth OMT
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Freddy Kaltenborn blev inbjuden
till Sverige 1959 och kom hit och
undervisade, OMT-sektionen bildades redan 1966. Under de tidiga
åren åkte sedan svenska sjukgymnaster till Norge och stannade där
4-5 år för att få sin OMT-examen.
I mitten på 1980-talet genomfördes de första examinationerna i
Sverige och Freddy gav oss
ansvaret att fortsätta utbilda i de tekniker och kliniska resonemang som
utvecklats under närmare 40 år. Av Freddy utsedda representanter
från OMT-sektionen har
sedan dess deltagit vid
internationella lärarmöten inom föreningen Kaltenborn Evjenth International och representerat
Sverige i olika frågor. Svenska
lärare har även undervisat internationellt och hjälpt andra länder
att utvecklas. Utveckling i Sverige
av nya lärare samt examination av
dessa lärare har OMT-sektionens
lärarråd skött löpande på egen
hand. Det är dock inte likadant i
hela världen, vissa länder befinner
sig på den nivå Sverige var på 1959,
eller 1972, de länderna behöver
hjälp för att utvecklas vidare och då
vänder man sig till de som kommit
längre.

OMT röstades fram som namn på
en ny förening och det röstades
fram en interimsstyrelse. Ett avgörande krav från Freddy och Olaf
var att alla aktiva lärare, gamla som
nya, i den nya föreningen skulle
examineras. Om detta genomfördes
skulle vi få fortsätta att använda
namnet Kaltenborn-Evjenth vilket
var ett stort önskemål från alla närvarande lärare.
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på det har Sverige sedan 1982 varit
medlemmar i IFOMPT där det krävs
ett fungerande utbildningsprogram
enligt IFOMPT´s standards för medlemskap. Lite bakgrund med uppdatering av dagsläget är befogat.
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Effekten av dynamisk rörlighetsträning kontra långvarig
statisk stretching på hamstringsmuskulaturens längd
hos friska vuxna -en randomiserad kontrollerad studie
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Nilsson M, Michaelson P

Avdelningen för hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet

Det finns evidens för att såväl dynamisk som statisk rörlighetsträning
av vår skelettmuskulatur har en akut längdförbättrande effekt. Dock
saknas koncensus vilken metod som är mest effektiv samt studier avseende rörlighetsträning över tid.

Resultat
Studien visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende
hamstringsmuskulaturens längd, vare sig direkt efter avslutad intervention
eller vid 20 veckors uppföljningen. Det förelåg signifikanta förbättringar
avseende hamstrings längd i hela gruppen med stora effektstorlekar
(1,6 - 4,2) (figur 4 - 7).

Syftet med studien var att jämföra effekten av dynamisk rörlighetsträning
med långvarig statisk stretching avseende rörlighet i hamstringsmuskulaturen hos vuxna personer med nedsatt rörlighet i hamstrings direkt efter
8 veckors intervention, samt tolv veckor efter avslutad intervention.

Metod
Personer med ≤ 70 graders flexion i höftled vid passivt rakt benlyft inkluderas i studien. Försökspersonerna (fp), 51 friska kvinnor och män, i
åldrarna 19 – 50 år (m=29.4), randomiserades till 1) Dynamisk rörlighet
15 min per dag, 7 dagar i veckan (figur 1 och 2) och 2) Statisk stretching
2 x 7.5 min per dag, 7 dagar/ vecka (figur 3). Försökspersonerna testades
av oberoende person avseende passiv och aktiv rörlighet baksida lår före
interventionens start, efter 8 veckors intervention och 20 veckor efter
baslinjemätninen. Statistisk analys utfördes med linear mixed model och
med effektstorlek för förändringens storlek.
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Figur 4. Effekten av dynamisk och statisk rörelseträning
av hamstringsmuskulaturen uttryckt i grader,
vid Straight leg raise (SLR) höger.
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Figur 5. Effekten av dynamisk och statisk rörelseträning
av hamstringsmuskulaturen uttryckt i grader,
vid Straight leg raise (SLR) vänster.
10

11

12

Figur 6. Effekten av dynamisk och statisk rörelseträning av
hamstringsmuskulaturen uttryckt i grader,
vid Active knee extension höger.

Figur 7. Effekten av dynamisk och statisk rörelseträning av
hamstringsmuskulaturen uttryckt i grader,
vid Active knee extension vänster.

Konklusion
Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan dynamisk
rörlighetsträning eller statisk stretching.
Stora ökningar i rörlighet över tid observerades, oavsett om de
tränat dynamisk rörlighetsträning eller långvarig statisk stretching.
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Figur 1. Olympisk rörlighet

Klinisk implikation
Sett utifrån ett fysioterapeutiskt och kliniskt manuellt perspektiv är rörlighetsträning av vår skelettmuskulatur intressant, såväl promotivt, preventivt som i ett rehabiliterande sammanhang och att utvärdera vilken
metod som är mest effektiv för att öka rörlighet i skelettmuskulaturen
är betydelsefullt och användbart i klinikerns vardag. Denna RCT studie
undersökte den rörelseökande effekten av åtta veckors dynamisk
rörlighetsträning jämfört med statisk stretching, samt den kvarstående
effekten hos gruppen tolv veckor efter avslutad intervention.

Figur 2. Dynamisk rörlighetsträning med käpp. På bilden är det höger knäled som sträcks och böjs i ett lugnt tempo.

Monika Nilsson
MSc, leg fysioterapeut
Institutionen för Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
monika.nilsson@ltu.se

Figur 3. Statisk stretching
av höger ben mot en
dörrpost/vägg.

Peter Michaelson
Biträdande professor,
leg sjukgymnast
Institutionen för Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet

En studie som belyser betydelsen av att utvärdera våra behandlingsstrategier och att fysioterapi med
relativt enkla metoder kan erhålla effekter på längre sikt, än bara den tid vi arbetar med patienten.
Monika Nilssons poster har titeln ”Effekten av dynamisk rörlighetsträning kontra långvarig statisk stretching på hamstringsmuskulaturens längd hos friska vuxna -en randomiserad kontrollerad studie”

Abstractdetaljer
INTRODUKTION:
Det finns evidens för att såväl dynamisk som statisk rörlighetsträning
av vår skelettmuskulatur har en
akut längdförbättrande effekt. Dock
saknas koncensus vilken metod
som är mest effektiv samt det saknas studier avseende rörlighetsträning som följts över tid.
SYFTE:
Syftet med studien var att jämföra
effekten av åtta veckors dynamisk
rörlighetsträning med åtta veckors
långvarig statisk stretching avseende rörlighet i hamstringsmuskulaturen hos vuxna personer med nedsatt rörlighet i hamstrings direkt
efter, samt tolv veckor efter avslutad intervention.
METOD:
Personer med ≤ 70 graders flexion i
höftled vid passivt rakt benlyft inkluderas i studien. Försökspersonerna (fp), 51 friska kvinnor och
män, i åldrarna 19 – 50 år (m=29.4),
randomiserades till 1) dynamisk
rörlighet 15 min per dag, 7 dagar
i veckan, 2) statisk stretching 2 x
7.5 min per dag, 7 dagar/ vecka.
Försökspersonerna testades av
oberoende person avseende passiv

RESULTAT:
Studien visade inga signifikanta
skillnader mellan grupperna avseende hamstringsmuskulaturens
längd, vare sig direkt efter avslutad
intervention eller vid 20 veckors
uppföljningen. Det förelåg signifikanta förbättringar avseende hamstrings längd i hela gruppen med
effektstorlek på upp till 4.0.

KLINISK IMPLIKATION:
Sett utifrån ett fysioterapeutiskt
och kliniskt manuellt perspektiv är
rörlighetsträning av vår skelettmuskulatur intressant, såväl promotivt,
preventivt som i ett rehabiliterande
sammanhang och att utvärdera vilken metod som är mest effektiv för
att öka rörlighet i skelettmuskulaturen är betydelsefullt och användbart i klinikerns vardag. Denna
RCT studie undersökte den rörelseökande effekten av åtta veckors
dynamisk rörlighetsträning jämfört
med statisk stretching, samt den
kvarstående effekten hos gruppen
tolv veckor efter avslutad intervention.

KONKLUSION:
Resultatet i denna studie visar ingen skillnad mellan dynamisk och
statisk rörlighetsträning avseende
hamstring rörlighet. Såväl dynamisk som statisk rörlighetsträning
15 minuter per dag under åtta
veckor ökar rörligheten i hamstringsmuskulatur efter avslutad
intervention och förbättringen
kvarstår 20 veckor efter baslinjemätningen. Mycket tyder på att såväl neurala som mekaniska faktorer
har betydelse för rörelseökningen.

Monika Nilssons poster utsågs som
en av två posters till priset Bästa
poster på OMT/FYIM-kongressen
2020. Priset utsågs av en jury bestående av FoU inom OMT- och
FYIM-sektionen.

och aktiv rörlighet baksida lår före
interventionens start, efter 8 veckors intervention och 20 veckor
efter baslinjemätningen. Statistisk
analys utfördes med linear mixed
model och med effektstorlek för
förändringens storlek.
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Stegfrekvensens betydelse för knäsmärtor vid
långdistanslöpning – en pilotstudie
Marica Henriksson
Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar Växjö, Sverige

Konklusion
Resultatet av denna pilotstudie visar att det förefaller vara
viktigt att analysera stegfrekvens som en del av
rehabiliteringsinsatsen hos motionslöpare med knäsmärtor.

.

Syfte
Syftet med denna
studie var att
undersöka om 1015% stegfrekvensökning vid föredragen
hastighet minskar
knäsmärta hos vuxna
löpare på
motionsnivå.

Metod
Stegfrekvens hos 15
vuxna försökspersoner
med knäsmärta under
eller efter
långdistanslöpning
undersöktes vid en
föredragen hastighet.
Stegfrekvensen ökades
med 10-15% vid
samma hastighet och
de fick därefter springa
med den nya
frekvensen i två veckor.
En metronom styrde
frekvensen. Knee
Osteoarthritis Outcome
Score (KOOS) samt
upplevd knäsmärta
mättes med Numeric
Rating Scale, (NRS).
Mätningar gjordes före
och efter
träningsperioden.

marica.henriksson@regionvarmland.se

Resultat
En signifikant
reducering av
knäsmärta uppmättes
på NRS (p=0.001).
Signifikant förbättring
av KOOS (p=0.004),
KOOS funktion, fritid
och idrott (p=0.007)
och KOOS livskvalité
(p=0.023) vid ökad
stegfrekvens på 1015% efter två veckors
träning.

En snyggt presenterad poster som visar att genom små förändringar uppnås minskad smärta
utan att ge avkall på sitt idrottande.
Marica Henrikssons poster har titeln ”Stegfrekvensens betydelse för knäsmärtor vid
långdistanslöpning, en pilotstudie”

Abstractdetaljer
INTRODUKTION:
Incidensen av löprelaterade skador
varierar mellan 19.4-79.3% varje år.
Knäsmärta är den vanligaste skadeorsaken. Ökad stegfrekvens har visat sig minska fotisättningsbelastning mot underlaget, minska vertikal förflyttning av tyngdpunkten
och belastning mot leder i nedre
extremitet.

RESULTAT:
En signifikant reducering av
knäsmärta uppmättes på NRS
(p=0.001). Signifikant förbättring
av KOOS (p=0.004), KOOS funktion, fritid och idrott (p=0.007)
och KOOS livskvalité (p=0.023)
vid ökad stegfrekvens på 10-15%
efter två veckors träning.

KONKLUSION:
Resultatet av denna pilotstudie
visar att det förefaller vara viktigt
att analysera stegfrekvens som
första rehabiliteringsinsats hos
motionslöpare med knäsmärtor.
KLINISK IMPLIKATION:
Stegfrekvensanalys kan användas
som verktyg för optimal knärehabilitering vid löprelaterade knäsmärtor.

SYFTE:
Syftet med denna studie var att undersöka om 10-15% stegfrekvensökning vid föredragen hastighet minskar knäsmärta hos vuxna löpare på
motionsnivå.
METOD:
Stegfrekvens hos 15 vuxna försökspersoner med knäsmärta under
eller efter långdistanslöpning undersöktes vid en föredragen hastighet. Stegfrekvensen ökades med 1015% vid samma hastighet och de
fick därefter springa med den nya
frekvensen i två veckor. En metronom styrde frekvensen. Knee Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)
samt upplevd knäsmärta mättes
med Numeric Rating Scale, (NRS).
Mätningar gjordes före och efter
träningsperioden.

Marica Henrikssons poster utsågs som en av två posters till priset Bästa
poster på OMT/FYIM-kongressen 2020. Priset utsågs av en jury bestående av FoU inom OMT- och FYIM-sektionen.
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Effekten av rörlighetsträning av hamstringsmuskulaturen på rörelsekontroll av lumbal flexion
-en randomiserad kontrollerad studie
Wilhelmsson A1, 2, Michaelson P1

1

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, 2 Lifecenter

Forskningen har på senare tid intresserat sig mer för rörelsekontroll av
lumbal flexion och hur det kan vara en möjlig orsak till lumbal ryggsmärta då upprepade ogynnsamma rörelser kan orsaka stress på vävnaden.
Minskad flexibilitet i hamstrings kan leda till ökat rörelseuttag i lumbalryggen. Det finns inga studier som undersökt om rörlighetsträning av
hamstringsmuskulaturen förbättrar rörelsekontrollen av ryggen i lumbalflexion.
Syftet med studien var att undersöka och jämföra effekten av 8 veckors
dynamisk rörlighetsträning mot långvarig statisk stretching avseende
påverkan på rörelsekontroll av lumbal flexion hos vuxna personer med
nedsatt rörlighet i hamstrings, efter 8 veckors intervention och uppföljning 20 veckor efter baslinje.

Metod
51 män och kvinnor i åldrarna 19–50 år med nedsatt rörlighet i
hamstrings-muskulaturen, 26 personer utförde statisk stretching och
25 personer tränade dynamisk rörlighetsträning i 8 veckor. Deltagarna
testades avseende flexionskontroll lumbalt med ”Waiters Bow” (WB)
(figur1) och Sitting double knee extension (SDKE) (figur 2), vid start,
efter 8 veckors intervention och 20 veckor efter bas-linjen. Statistisk
analys utfördes med Linear mixed model mellan grupperna
(time*group) och över tid (time).
Resultat
Dynamisk rörlighetsträning ökade rörelsekontrollen i lumbal flexion
signifikant mer än statisk stretching vid test av WB (figur 3) vid 8 veckor
och 20 veckor. Det var ingen skillnad gällande SDKE (figur 4). Studien
visade signifikant ökad rörelsekontroll i lumbal flexion för såväl SDKE
och WB i hela gruppen efter 8 veckors intervention och vid uppföljning
efter 20 veckor.
Konklusion
Såväl statisk stretching som dynamisk rörelseträning förbättrar rörelsekontrollen i lumbal flexion vid knäextension och framåtböjning av bålen.
Vid val av rörlighetsökande träning är dynamisk rörlighetsträning att
föredra om målet är att öka rörelsekontrollen av lumbal flexion vid
framåtböjning.

Figur 2. Utförande Sittiing double knee extension.

Klinisk implikation
Rörelsekontroll i lumbalflexion är viktigt vid flexionsrelaterad ländryggssmärta.Vid rehabilitering av flexionsrelaterad smärta i ryggen, där
personen även har en nedsatt rörlighet av hamstringsmuskulaturen, bidrar denna studie med evidens om att rörlighetsträning av hamstrings
kan förbättra rörelsekontrollen i lumbalflexion på kort och lång sikt.

Figur 3. Effekten av statisk och dynamisk rörlighetsträning, vid rörelsekontroll av lumbal flexion vid
Waiters bow.

Anna Wilhelmsson
MSc, leg fysioterapeut
Institutionen för Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
Lifecenter
anna.wilhelmsson@lifecenter.nu

Peter Michaelson
Biträdande professor,
leg sjukgymnast
Institutionen för Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet

Figur 1. Utförande Waiter bow.

Figur 4. Effekten av statisk och dynamisk rörlighetsträning,
vid rörelsekontroll av lumbal flexion vid Sitting double
knee extension.

Abstractdetaljer
INTRODUKTION:
Det finns evidens för att såväl dynamisk som statisk rörlighetsträning
av vår skelettmuskulatu Forskningen har på senare tid intresserat sig
mer för rörelsekontroll av lumbal
flexion och hur det kan vara en
möjlig orsak till lumbal ryggsmärta
då upprepade ogynnsamma rörelser
kan orsaka stress på vävnaden.
Minskad flexibilitet i hamstrings
kan leda till ökat rörelseuttag i lumbalryggen. Det finns inga studier
som undersökt om rörlighetsträning
av hamstringsmuskulaturen förbättrar rörelsekontrollen av ryggen i
lumbalflexion.
SYFTE:
Syftet med studien var att undersöka och jämföra effekten av 8 veckors dynamisk rörlighetsträning mot
långvarig statisk stretching avseende påverkan på rörelsekontroll av
lumbal flexion hos vuxna personer
med nedsatt rörlighet i hamstrings,
efter 8 veckors intervention och
uppföljning 20 veckor efter baslinje.
METOD:
51 män och kvinnor i åldrarna 19–
50 år med nedsatt rörlighet i hamstrings-muskulaturen, ≤70 grader,
26 personer utförde statisk stretching och 25 personer tränade dynamisk rörlighetsträning i 8 veckor.
Deltagarna testades vid tre tillfällen
avseende flexionskontroll lumbalt
med ”Waiters Bow” (WB) och Sitting double knee extension (SDKE),
vid start, efter 8 veckors interven-

tion och 20 veckor efter baslinjen.
Statistisk analys utfördes med Linear mixed model som användes för
jämförande statistik mellan grupperna (time*group) och över tid
(time).
RESULTAT:
Dynamisk rörlighetsträning ökade
rörelsekontrollen i lumbal flexion
signifikant mer än statisk stretching
vid test av WB vid 8 veckor och 20
veckor, medan ingen skillnad gällande SDKE. Studien visade signifikant ökad rörelsekontroll i lumbal
flexion för såväl SDKE och WB i
hela gruppen efter 8 veckors intervention och vid uppföljning efter
20 veckor.
KONKLUSION:
Såväl statisk stretching som dynamisk rörelseträning förbättrar rörelsekontrollen i lumbal flexion vid
knäextension och framåtböjning av

bålen. Vid val av rörlighetsökande
träning är dynamisk rörlighetsträning att föredra om målet är att öka
rörelsekontrollen av lumbal flexion
vid framåtböjning.
KLINISK IMPLIKATION:
Vid rehabilitering av flexionsrelaterad smärta i ryggen, där personen
även har en nedsatt rörlighet av
hamstringsmuskulaturen, bidrar
denna studie med evidens om att
rörlighetsträning av hamstrings kan
förbättra rörelsekontrollen i lumbalflexion på kort och lång sikt. Rörelsekontroll i lumbalflexion är viktigt vid flexionsrelaterad ländryggssmärta. Vid val av rörlighetsökande
metod, är dynamisk rörlighetsträning av hamstrings att föredra före
statisk stretching, på kort och lång
sikt, om målet är att minska belastningen på ländryggen i flexion vid
framåtböjning av bålen.

Anna Wilhelmssons poster har titeln ”Effekten av rörlighetsträning av
hamstringsmuskulaturen på rörelsekontroll av lumbal flexion -en randomiserad kontrollerad studie”
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Validation of postural sway test-protocol on Wii Balance Board using
muscle vibration on neck and low back and group differences
among people with low back pain, neck pain and healthy controls
Collin C1,2, Röijezon U1
1

Department of Health, Medicine and Rehabilitation, Division of Health Sciences, Luleå University of Technology, 2Lifecenter

Postural control is a complex product of interaction between sensory
systems, the central nervous system (CNS) and motor functions. Proprioception is essential for postural control and can be addressed by
muscle vibration. Postural control can be measured during balance tests
on Wii Balance Board (WBB).The first aim of this study was to examine
the validity of postural sway on WBB before, during and after muscle
vibration.The second was to determine group differences in postural
sway between participants with low back pain (LBP), neck pain (NP)
and controls.

Method
Sixty participants attended the study, 21 with LBP, 19 with NP and 20
controls. Postural sway was recorded during quiet standing with eyes
closed on WBB placed upon a Kistler Force Plate (KFP). Each participant
performed three tests with 75 seconds duration. After 30 seconds quiet
standing, 15 seconds vibration were applied to calves, lower back and
neck respectively.Validity was analyzed by calculation of the correlation
coefficient Spearman’s rho (r) and scatter plots. Group differences were
analyzed using ANCOVA with height as co-variate.

Figure 1.Vibrators

Figure 3.Vibrator
placement calves

Figure 2. Placement of WBB upon KFP,
wedge and tape markings

Figure 4.Vibrator placement
lower back

Figure 6. Correlation between WBB and
KFP

Figure 7. Group differences in postural sway

Figure 8. Group differences in postural sway

Figure 9. Group differences in postural sway

Conclusion and clinical implication
The results from this study indicates that WBB is valid with and without
muscle vibration for use in research and for clinical implementations as
there was high to very high correlation between CoP measurements
with muscle vibration on WBB compared with KFP. This study showed
no group differences between LBP, NP and controls for most of the
included sway variables. However, there are some indications that the
vibration of the calf muscles may affect neck pain patients and that
vibration of lumbar muscles has less effect on low back pain patients
compared to healthy controls.

Figure 5.Vibrator placement
neck

Result
The measurements of postural sway showed high to very high
correlation (r = 0,783 - 0,995) between WBB and KFP. Assessment of
group differences showed significantly greater sway for the neck pain
compared with the low back pain group for one variable after calf
vibration.The low back pain group had significantly less sway than the
control group for two out of six variables during back vibration.The
neck pain group had significantly less sway than the control group for
one variable during and for one variable after back vibration.
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Lifecenter
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Abstractdetaljer
BACKGROUND:
Proprioception is essential for
postural control and can be addressed by muscle vibration. Postural
control can be measured during
balance tests on Wii Balance Board
(WBB).
AIM:
The first aim of this study was to
examine the validity of postural
sway on WBB before, during and
after muscle vibration. The second
was to determine group differences
in postural sway between participants with low back pain (LBP),
neck pain (NP) and controls.
METHOD:
Sixty participants attended the study, 21 with LBP, 19 with NP and 20
controls. Postural sway was recorded during quiet standing with eyes
closed on WBB placed upon a Kistler Force Plate (KFP). Each participant performed three tests with 75
seconds duration. After 30 seconds
quiet standing, 15 seconds vibration were applied to calves, lower
back and neck, respectively. Validity was analyzed by calculation of
the correlation coefficient Spearman’s rho (r) and scatter plots.
Group differences were analyzed
using ANCOVA with height as
co-variate.
RESULT:
The measurements of postural sway
with muscle vibration showed high
to very high correlation (r = 0,783
- 0,995) between WBB and KFP.

Assessment of group differences
showed significantly greater sway
for the NP compared with the LBP
group for one variable after calf vibration. The LBP group had significantly less sway than the control
group for two out of six variables
during back vibration. The NP
group had significantly less sway
than the control group for one variable during and for one variable
after back vibration.
CONCLUSION:
The results from this study shows
validity for muscle vibration on
WBB and indicates that persons
with LBP could have less postural
sway during back vibration than
controls.

CLINICAL IMPLICATION:
Implication for research: Validity
for muscle vibration on WBB strengthens the results from earlier
and future studies.
Clinical implication: Persons with
LBP tend to rely less on proprioceptive information from the back
muscles compared to controls. No
significant group difference could
be seen for the majority of the variables. This indicates that not everybody with LBP or NP have reduced
postural control or proprioception.
Individual assessment is therefore
important to guide rehabilitation.

Cecilia Collins poster har titeln ”Validation of postural sway test-protocol on Wii Balance Board using muscle vibration on neck and low back
and group differences among people with low back pain, neck pain and
healthy controls”
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Assessment of dynamic functional mobility
in female elite team gymnasts
in relation to overuse injuries
Hand Reach Star Excursion Balance Test
Åsa Bocké, Master thesis in Physiotherapy, Advanced Level, 30 Hp,
Departement of Health Science, Luleå University

Results

Conclusion

The result of this study showed an overall high dynamic
functional mobility as well as high prevalence of overuse
injuries among the participants.
In the most limited movement directions weak
correlations were found with overuse injury in the lower
back. Extreme mobility in some of the tests were
correlated with severe overuse injuries in the hip.

A majority of the participants presented with
very high dynamic functional mobility
according to the HSEBT. 97% of the subjects
had an ongoing overuse injury and 67% were
severe injuries. Correlations were found
between prevalence of severe injury in the
lower back and lower scoring on the right leg
in a rotational movement pattern (r= -0,42)
whereas prevalence of severe injury in the hip
was associated with extreme high mobility in
a sidebending pattern in both legs (r= 0,5).
There was also a relationship between
individuals with multiple severe overuse
injuries and lower dynamic functional
mobility in an extended movement pattern of
the left leg (r= -0,36, -0,38).

Background

Clinical Implication

Assessment methods quantifying mobility, balance and
stability functions together in a full kinetic chain movement
are sparse as well as normative data of such dynamic
functions. The relationship between dynamic functional
mobility and overuse injuries in different athletic
populations are therefore also unknown.

Establishing normative
data of dynamic
functional mobility
according to the HSEBT
can provide clinicians
with reference points
to compare different
athletes in a clinical
usable way.

Aim

To establish normative data of dynamic functional mobility
in a group of elite team gymnasts and see if there was an
association with overuse injuries.

Method

A cross sectional study including 31 female elite team
gymnasts 16-19 years old were conducted. Dynamic
functional mobility was measured with “The hand reach
star excursion balance test” (HSEBT) and prevalence of
overuse injuries was investigated with The "Oslo Sports
Trauma Research Center Overuse Injury
Questionnaire"(OSTRC). Pearson correlation analysis was
used to determine the relationship between the scoring in
the HSEBT- tests and scoring on the OSTRC.

Author
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Examinator
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Abstractdetaljer
BACKGROUND:
Assessment methods to quantify
mobility, balance, stability and
postural control functions together
in a full kinetic chain movement
are sparse. Normative data of such
dynamic functions in different
group of athletes are still lacking
and therefore the relationship
between dynamic functional mobility and overuse injuries are also
unknown. The prevalence of overuse injuries among adolescent athletes are high and team gymnastic is
one example of a sport with multiple and underestimated overuse
injuries.
AIM:
The aim was to establish normative
data of dynamic functional mobility
in a group of elite team gymnasts
and see if there was an association
with overuse injuries.
METHOD:
Descriptive cross sectional study
including 31 female elite team gymnasts, 16-19 years old. “The hand
reach star excursion balance test”
(HSEBT) was used to measure dynamic functional mobility i 20 different movement patterns. The
”Oslo Sports Trauma Research
Center Overuse Injury Questionnaire”(OSTRC) was used to record
and analyse severity of ongoing
overuse injuries. Pearson correlation analysis was used to determine
the relationship between the scoring in the HSEBT tests and scoring
on the OSTRC.

RESULTS:
A majority of the participants presented with scores near the maximum values on the HSEBT at the
same time almost 97% of the subjects had an ongoing overuse injury. Severe injuries, affecting participation in sport were present in
67%. Correlations were found
between prevalence of severe injury
in the lower back and lower scoring
on the right leg in a rotational movement pattern (r= -0,42) whereas
prevalence of severe injury in the
hip was associated with extreme
high mobility in a sidebending pattern in both legs (r= 0,5, 0,49).
There was also a relationship
between individuals with multiple
severe overuse injuries and dyna-

mic functional mobility in an extended movement pattern of the
left leg (r= -0,36, -0,38).
CONCLUSION:
This study included a small sample
and therefore conclusions has to be
interpreted carefully. Data of dynamic functional mobility according
to the HSEBT can provide clinicians with reference points to compare elite female team gymnasts.
CLINICAL IMPLICATION:
To provide clinicians with knowledge about a clinical friendly method
to record dynamic functional mobility.

Åsa Bockés poster har titeln ”Hand reach star excursion balance test” Assessment of dynamic functional mobility in female elite team gymnasts in relation to overuse injuries”.
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Test-retest reliability of maximal voluntary contraction
and cervical force sense tests on a Wii Balance Board in
neck patients and asymptomatic controls
Pontus Gunnarsson MSc PT, Department of Health Science, Luleå University of
Technology, Sweden. Main supervisor: Ulrik Röijezon, Associate Professor, LTU.

Conclusion/Clinical Implications

In this study, test-retest reliability measures of maximal
voluntary contraction on a Wii Balance Board showed
excellent reproducibility and can be used in the clinic.
Force reproduction and force steadiness showed
acceptable results on group level. However, since
absolute reliability measures were relatively large this
indicates that individual results should be interpreted
with caution in clinical settings.

Figure 2. The setting up with the Wii Balance Board

Method
Forty-two participants were recruited, 22 with neck
pain (>3months) and 20 asymptomatic controls.
Participants were tested on two occasions 5-7 days
in between. The testing included MVC followed by
non-visual force reproduction and non-visual force
steadiness tasks on 10% and 20% of target force
(MVC). ICC3,k was used to calculate relative
reliability and absolute reliability was calculated
with standard error of measurement (SEM).

Figure 1. Visual feedback with current force on 0 kilograms and target force on 2,8 kilograms

Background
Patients with neck pain may present a variation of
musculoskeletal dysfunctions including reduced
strength and impairment of cervical proprioception.
Investigating force sense could be important since
previous studies have shown altered force perception
in neck patients, and to do so reliable instruments are
needed in the clinic. To our knowledge, no study has
investigated the reliability of maximal voluntary
contraction (MVC) and force sense of the neck with a
Wii Balance Board.

Results
Results showed excellent reliability (ICC 0,96, SEM
1,78) of MVC of the total group. Force reproduction
variables were moderate to good (ICC 0,71-0,91,
SEM 6,14-53,4) of the total group including 10% and
20% of target force. The Force steadiness variable
COV 10% and 20% of target force were good (ICC
0,75-0,79 SEM 2,91-9,32) for the total group.

The aim of the study was to determine the test-retest
reliability of MVC and neck force sense using the Wii
Balance Board in isometric cervical extension.
Pontus Gunnarsson MSc PT.
pontus.gunnarsson@gmail.com

Ulrik Röijezon Associate Professor LTU.
ulrik.roijezon@ltu.se

Abstractdetaljer
BACKGROUND:
Neck pain is an increasingly common disorder in the society. These
patients are often seen by the physiotherapist in the healthcare clinics and may present a variation of
musculoskeletal dysfunctions including impairment of cervical proprioception. Investigating force sense could be important as few studies have shown variability in force
perception in neck patients, and to
do so reliable instruments are
needed also in the clinic. To our
knowledge, no study has investigated the reliability of maximal voluntary contraction (MVC) and force
sense of the neck with a Wii Balance Board.

Between test differences was evaluated by dependent t-test.
RESULTS:
The results showed excellent reliability (ICC 0,98, SEM 1,78) of MVC
of the total group. Force reproduction variables were moderate to
good (0,71-0,91, SEM 5,01- 68,06)
of the total group including 10%
and 20% of target force. The Force
steadiness variable COV 10% and
20% of target force were good (0,750,79 SEM 2,4-11,89) for the total
group. A significant learning effect
could be seen in the variables MVC,
COV 10%, 20% and VE 20% (p 0,020,04)

CONCLUSION:
In this study, test-retest reliability
measures of MVC showed excellent
reproducibility for both relative and
absolute reliability and can be used
in the clinic. Force reproduction
and force steadiness showed acceptable results on group level
CLINICAL IMPLICATIONS:
However, since absolute reliability
measures were relatively large this
indicates that individual results
should be interpreted with caution
in clinical settings.

AIM:
The aim of the study was to determine the test-retest reliability of
MVC and neck force sense using
the Wii Balance Board in isometric
cervical extension.
METHOD:
Forty-two participants were recruited, 22 with neck pain (>3months)
and 20 asymptomatic controls. Participants were tested on two occasions 5-7 days in between. The testing included MVC followed by
non-visual force reproduction and
non-visual force steadiness tasks on
10% and 20% of target force (MVC).
ICC 3,k was used to calculate relative reliability and absolute reliability was calculated with standard
error of measurement (SEM).

Pontus Gunnarssons poster har titeln ” Test-retest reliability measures of
maximal voluntary contraction and cervical force sense on a Wii Balance
Board in neck patients and asymptomatic controls”
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Validation and reliability testing of the Swedish version of the
Lumbar Spine Instability Questionnaire (LSIQ)
1MSc,

Rasmus Krantz*1, Eva Rasmussen-Barr2

Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Division of Health and Rehabilitation. 2PhD, Karolinska Institute,
Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Physiotherapy. *Rasmus.krantz@medfit.se

Conclusion:

• The LSIQ, an outcome measure showing promise
in supgrouping nonspecific LBP, was successfully
translated into Swedish.
• The Swedish LSIQ demonstrates acceptable
measurement properties regarding reliability and
validity.
• Further investigation of the LSIQ is necessary to
determine the construct being measured.

Background:

Results:

• Available data suggest that treatment for
nonspecific LBP should be based on symptomspecific individual categorization, instead of
interventions of a more generic approach.

• The Swedish LSIQ demonstrated a high testretest reliability with an ICC of 0.94 (95% CI 0.860.96), a SEM of 0.96 points and an MDC of 2.66
points.

• The LSIQ is a 15-item outcome measure,
developed from a list of common subjective
and objective identifiers considered to be
associated with lumbar clinical instability.

• In concordance with the set hypothesis, the
Swedish version of the LSIQ demonstrated a
moderate correlation with the Roland Morris
Disability Questionnaire and the Numeric Pain
Rating Scale (rho=0.58, rho=0.47, p<0.01).

Steps:
1. Translation and adaptation of the LSIQ into
Swedish.
2. Testing the face validity of the Swedish version
through a ”think aloud” process, including 15
patients with LBP.
3. Evaluation of reproducibility, performed on 50
patients through a test-retest.
4. Evaluation of the construct validity with data
from 101 patients, collected through the
Swedish LSIQ, the Roland Morris Disability
Questionnaire (RM) and the Numeric Pain
Rating Scale (NRS).

Test-retest agreement for each
LSIQ item
Kappa-value
Item 1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Item 15
Item 14

Item 13

Item 2
Item 3

Item 4

Item 12

Item 5

Item 11

Item 6

Item 10

Item 7
Item 9

Kappa statistics was used to describe
the degree of agreement for each
item, individually, on repeated
measurements.

Item 8

Kappa value
κ < 0.1
κ: 0.1-0.2
κ: 0.21-0.4
κ: 0.41-0.6=
κ: 0.61-0.8
κ: 0.81-1

poor
slight
fair
moderate
substantial
almost perfect

Abstractdetaljer
BACKGROUND:
The Lumbar Spine Instability Questionnaire (LSIQ) has demonstrated
ability to stratify subgroups of nonspecific LBP, to either motor control exercises or graded activity. To
date there is no Swedish version of
the LSIQ available.
AIM:
The aim of this study was to
cross-culturally adapt the LSIQ
from English to Swedish and to test
the face and construct validity and
reproducibility of its results in patients with nonspecific low back
pain (LBP).

high test-retest reliability with an
ICC of 0.94 (95% CI 0.86-0.96), a
SEM of 0.96 points and an MDC of
2.66 points. The analysis of
construct validity showed consistency with the hypothesis, proving
a moderate positive correlation
with the RM (Rho 0.58) and NRS
(Rho 0.47). Internal consistency
showed a Cronbach’s alpha of 0.64.
No floor or ceiling effects were detected.

CONCLUSION:
The Swedish version of the LSIQ
shows acceptable psychometric
properties regarding reliability and
validity. To further study the usefulness of the instrument, the dimensionality needs to be investigated
and in addition the instruments
ability to measure change over
time.

METHOD:
Patients (n=101) seeking primary
care with a primary complaint of
LBP were included. The participants reported moderate pain and
disability levels. Data from 15 participants were collected through a
”think-aloud” process to test the
face validity of the instrument.
Fifty participants filled in the LSIQ
with 7 days in between in the reproducibility part of the study. Validity data (n=101) were collected
through the LSIQ, the Roland Morris Disability Questionnaire (RM)
and Numeric Pain Rating Scale
(NRS).
RESULTS:
The LSIQ was successfully translated and adapted to Swedish language. Assessment of reproducibility of
the instrument demonstrated a

Rasmus Krantz poster har titeln ”Validation and reliability testing of the
Swedish version of the Lumbar Spine Instability Questionnaire”.
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Stötvågsbehandling
ger snabbare resultat
Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som vinner alltmer förtroende tack vare
sina positiva effekter för patienter och genom att
underlätta arbetet för många läkare och terapeuter.

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.

– Stötvågsbehandlingen löser inte hela problemet, men
startar en läkningsprocess. Smärtan minskar, vilket under
Stötvågsutrustningen underlättar dessutom för terapeuten.
lättar att få med sig patienten i övrig träning. Stötvågs
– Det har sparat mina händer och fingrar mycket. Ti
behandlingen ger snabbare resultat, vilket ger motivation
digare behövde jag arbeta mycket mer med
till övrig rehabilitering, säger Jesper Olsson, en av
händerna. Dessutom går stötvågsbehand
fyra sjukgymnaster på kliniken Stay Active i Troll
lingen betydligt snabbare, vilket är skönt
hättan.
Medema
även för patienten.
erbjuder stötvågsStötvågsbehandling används framgångsrikt
på svårbehandlade muskuloskeletala be
apparater från Storz
svär i senor, muskler och senfästen och är
Medical för både radiell
ett effektivt alternativ till kortison och kirur
& fokuserad stötvågsgiska ingrepp. Jesper Olsson har goda er
behandling.
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.

» RADIELL STÖTVÅGSUTRUSTNING
En luftkompressor accelererar en kula i handenheten och stötvågor
uppstår av trycket. Tryck och frekvens styrs direkt från den
ergonomiska 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

