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S ve n s

OMT-sektionen är medlemmar i
IFOMPT, en subgrupp till WCPT.
Organisationen sätter utbildningsmål och klinisk standard inom utbildning i muskuloskeletal fysioterapi. IFOMPT och OMT-sektionens
mål är att förbättra fysioterapin,
och därmed patienternas vård, genom utbildning och evidensbaserad
vård. En central faktor är att efter
grundutbildning främja ett livslångt
lärande och att utbilda så bra specialister som möjligt. Såväl undersökning /diagnosticering och interventionsupplägg skall grundas på ett
gott metodiskt analyserande via
kliniskt resonerande samt så goda
valida och reliabla undersökningsoch mätmetoder som möjligt. Vi
kliniskt verksamma fysioterapeuter
behöver vara goda forskningskonsumenter, så att vi kan implementera
och också tillämpa forskningsresultat på våra patienter (som inte är
populationer utan människor) och
som dessutom ofta har multipla faktorer till sina tillstånd. Vi skall integrera kunskaper inom en mängd
forskningsområden som exempelvis
beteendemedicin, träningsfysiologi,
smärtforskning och interventionsstudier med mera till vår patients
aktuella situation, för att skräddarsy en väg som leder framåt och som
dessutom är anpassad till vår patients kontext. En duktig kliniker
skall givetvis också ha en mycket
god förmåga inte bara kunskapsmässigt utan även praktiskt och i
samtal och handhavande kunna
möta sin patient.
För att forskning inom fysioterapi
skall driva vårdens utveckling framåt som vi önskar, behöver forsk-
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ningen ha kliniskt valida frågeställningar för att svara på behov som
vården har det vill säga på de kunskapsluckor som finns. Vi kliniker
behöver diskutera ihop med forskare för att driva utvecklingen tillsammans. 2012 startade Luleå Tekniska Universitet en masterutbildning
i fysioterapi med inriktning ortopedisk manuell terapi. Efter fyra års
studier på halvfart som både uppfyller högskoleverkets krav på masterutbildning och IFOMPT lärandemål för specialist inom OMT.
OMT-sektionen hade i många år
lobbat och försökt i olika varianter
få till ”kostnadsfria” poängkurser i
OMT, men LTU var modiga nog att
våga driva både en ny akademisk
högskoleutbildning med att också
utbilda kliniska specialister till gagn
för patienterna. Utbildningen är
mycket populär och har varit en av
de utbildningar som har högst söktryck. På ett fantastiskt sätt möts
nu också starkt kliniskt intresserade fysioterapeuter med verksamma
forskare. Det är givetvis så att det
bedrivs bra utbildning på masternivå på andra utbildningsorter också,
men den stora fördelen som är med
denna integrerade specialistutbildning är att utbildningen i vetenskap
och specialistområde sker parallellt. De första två kurserna som är
klara har kommit med en mängd
uppsatser inom ett brett område,
som nu succesivt lett till att många
artiklar succesivt publiceras. En del
av studenterna har fått ett stort intresse och går vidare till mer forskning, andra arbetar som lärare
medan många har blivit specialister
i vården till gagn för patienterna
och kollegor som får handledning.
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LEDAREN | Ingela Lundholm
Tengvall
Vi i OMT-sektionen vill fortsätta
utveckla specialistutbildningen
inom muskuloskeletal fysioterapi,
men också främja och sprida mer
klinisk forskning till gagn för alla
patienter i öppenvård. Vår förhoppning är också att alla dessa
färdiga specialister skall leda fysioterapin och fortbildningen inom
rörelse-stödjeorganen framåt. Vi är
mycket glada över att Luleås Tekniska Universitet nu fortsätter med
den fjärde antagningen för hösten
2020.
Fysioterapin är idag ett brett yrke
och ämne med många specialiteter.
Genom Fysioterapeuterna kan alla
dessa specialistområden och sektioner samverka för att driva utvecklingen framåt. Hösten 2020 är det
åter dags för Fysioterapeuternas
kongress och det skall bli spännande att följa vart utvecklingen tar oss
det följande 4 åren!
Ingela Lundholm Tengvall
OMT Sektionens styrelse
AU för IFOMPT Sweden
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Olaf Evjenth har lämnat
oss – blev 93 år gammal
Olaf Evjenth (1926–2020) var en
pionjär inom den manuella terapin
i Norge och runt om i världen. Han
var en av grundarna till OMT:s
nordiska gren, Kaltenborn-Evjenth
OMT. Olaf Evjenth har gått ur
tiden, och hans bortgång berör
fysioterapeuter världen över.
Olaf utbildade sig till idrottslärare
vid Statens Gymnastikkskole i Oslo
1952 och tog senare sin fysioterapiutbildning vid Oslo Ortopediske
Institutt (senare Statens Fysioterapiskole) 1958. Efter sin examen arbetade Olaf vid sin egna
verksamhet på Ryen i Oslo under några år, innan han 1967
slog sig ihop med Hans Gunnari
och startade Hans & Olaf Fysioterapi A/S på Bislett Bad i Oslo. Han
började samtidigt att arbeta med
och vidareutbilda sig inom manuell
terapi hos Freddy Kaltenborn under
åren 1967–1968. Tidigt på 1970-talet började Olaf att undervisa i manuell terapi och många svenska fysioterapeuter reste till Hans och
Olafs Fysioterapi A/S i Oslo för att
vidareutbilda sig, och ta examen,
inom OMT. Många av dessa svenska
fysioterapeuter var sedan drivande

i att etablera Kaltenborn-Evjenth
OMT i Sverige från mitten av
1980-talet. Utöver sina imponerande yrkeskvalifikationer var Olaf en
duktig friidrottare och han tränade
och behandlade norska lag i fyra
sommar-OS (1956, 1960, 1964 och
1968) och i ett vinter-OS (1972).

Olaf är mest känd inom fysioterapi
och den manuella terapin för sitt
arbete med Freddy Kaltenborn. Tillsammans utvecklade han och Freddy,
Kaltenborn-Evjenth-konceptet.
Olafs bidrag till KaltenbornEvjenth-konceptet var distinkta

och han var starkt bidragande till
att funktionsmassage, stretchning
och sekvensträning blev integrerade
delar inom den manuella terapin.
Han stod också i spetsen för vidareutvecklingen inom differentialdiagnostiken.
Olaf reste runt och spred sina kunskaper runt om i världen under fem
decennier. Han tilldelades 2010
norska konungens förtjänstmedalj i
guld för sina insatser inom manuell
terapi och friidrotten. Olaf brann
verkligen för den manuella terapin. Man kan säga att manuell
terapi var lika viktig för Olaf
som Olaf var för den manuella
terapin. På OMT-sektionens
hemsida och via våra sociala medier finns mer information om
Olaf och en längre intervju med
Olaf av John Krauss från 2007.
Det är med stor sorg vi mottagit att
han inte finns med oss längre. Våra
tankar går till hans närstående,
hans dotter Kristin och hans två
barnbarn Olivia och Vendela.
/ Vid pennan
Kristian Larsson

7–8 februari 2020 på Marriott Courtyard Stockholm

SUSTAIN THE FUTURE OBSTACLES TO HEALTH IN YOUTH
För nionde gången på 10 år, så
genomförde sektionerna Fysisk
aktivitet och idrottsmedicin
(FYIM) och Ortopedisk Manuell
Terapi (OMT) en gemensam kongress. Kongressen var välbesökt
med cirka 200 deltagare. Flera
utställare var på plats och sektionerna tackar utställarna varmt för
deras medverkan.
Vi hade även i år en posterutställning med 10 posters. Bästa posterpresentation och abstrakt delades i
år av Monika Nilsson och Marica
Henriksson. Juryn bestod i år av
FoU inom FYIM- och OMT-sektionerna.

Monika Nilsson med masterstudien
”Effekten av dynamisk rörlighetsträning kontra långvarig statisk
stretchning på hamstringsnuskulaturens längd hos friska vuxna en randomiserad kontrollerad
studie”.
Juryns motivering var: 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.

Marica Henriksson med masterstudien ”Stegfrekvensens betydelse
för knäsmärtor vid långdistanslöpning – en pilotstudie”.
Juryns motivering var: En snyggt
presenterad poster som visar att
genom små förändringar uppnås
minskad smärta utan att ge avkall
på sitt idrottande.

Referat

Michael Rathleff
– Ungdomar med knäsmärta
Michael axlade dubbla uppgifter
under årets kongress. Han höll i en
”pre-course” om praktiskt omhändertagande av idrottsaktiva ungdomar med knäsmärta, men stod även
på scen för två keynote-föredrag om
behandling av unga patienter med
knäsmärta. Personligen tycker jag
att denna patientgrupp är otroligt
svår att behandla, och Michael gav
mig (och säkert många andra deltagare) en hel del att fundera på och
reflektera över.
Michaels bidrag till kongressen
handlade alltså om unga människor
med främre knäsmärta. Främre
knäsmärta inkluderade patienter
med patellofemorala besvär och/
eller Osgood Schlatter. Det första
patienterna brukar undra över är
deras prognos. Frågor som ”När blir
jag av med min smärta?” eller ”När
kan jag spela boll med mina vänner
igen?” hör vi alla från våra patienter. Michael inledde pre-course och
sina keynote-föredrag med att visa
data som förkastar myten att
”Knäsmärtor hos ungdomar löser
sig själva med tiden”. Det har visat
sig att mellan 30% och 50% har
kvarstående besvär efter 5 år, 40%
har minskat sin idrottsaktivitet pga
sina besvär, och en tredjedel tar
hjälp av smärtlindrande medicin.
Frågan är vad vi fysioterapeuter
kan göra för dessa patienter, och
svaret på den frågan är kanske inte
riktigt vad alla förväntat sig.
Behandlingen av unga patienter
med främre knäsmärta bygger på
tre delar: Patientutbildning, belastningsanpassning, och träning. Jag
tror att vi alla skulle räcka upp han-
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den och säga att träning är den metoden som har störst effekt. Detta
visar sig dock inte stämma hos just
denna patientgrupp som Michael
pratar om. Ungdomar med patellofemoral smärta har ungefär samma
lårstyrka som ungdomar utan smärta. De är väldigt idrottsaktiva, och
tränar ofta även om de har ont i
sina knän. Michael ställer frågan
om ännu mer träning verkligen är
lösningen på deras problem. Han
själv trodde länge det, men med
tiden och ökande mängd data kom
han till slutsatsen att träning inte är
värdelöst, men att dess effekt är
överskattad för patienter med främre knäsmärta. Michael lyfte fram att
även om styrka är viktigt för

idrottsutövande är det inte avgörande för gott behandlingsresultat hos
dessa patienter (kom ihåg att patienter med patellofemoral smärta
oftast redan är starka!). Patienter
med Osgood Schlatter har betydlig
sämre främre lårstyrka än ungdomar utan smärta, och kan kanske
dra mer nytta av styrketräning. En
faktor som kan förklara varför så
många patienter inte blir så mycket
bättre av träning kan vara att de
fortsätter med sin idrott även om
de har ont. Här kommer belastningsanpassningen in i spelet! Vi
borde inte lägga mer belastning på
en redan överbelastad växande
kropp. Istället bör man modifiera
belastningen till en tolerabel nivå,

Träningen har inte störst effekt för patienter med patellofemural smärta
och därför rekommenderas belastningsanpassning och patientutbildning
för denna patientgrupp.
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Referat

Michael går igenom ”aktivitetstrappan” där han rekommenderar att man modifiera belastningen till en tolerabel nivå och långsamt trappar upp belastningsnivån därifrån.
och långsamt trappa upp belastningsnivån därifrån. Michael visade
sin ”aktivitetstrappa” som praktiskt
exempel på hur det kan fungera.
Det är också viktigt att patienten
förstår varför det kan vara bra att ta
det lite lugnt ett tag, men att smärtan inte måste betyda strukturell
skada och därmed vara farlig. Michael lyfter fram att patientutbildning är mycket mer än enbart förmedling av kunskap. Patientutbildning för ungdomar med främre
knäsmärta bör vara en dynamisk
process, där patienten själv lär sig
hur hens besvär kan hanteras. Patienten ska alltså ta kontroll över
sitt lärande, och reflektera över
smärtupplevelser som är kopplade
till specifika moment eller rörelser
innan hen implementerar förändringar i beteenden som leder till
anpassade strategier. Vår roll som
fysioterapeut kan vara att hjälpa
patienten i denna lärocirkel, för att
undvika maladaptiva beteendeförändringar och stödja positiva förändringar i beteende. Patientutbildning tar en successivt mer betydelsefull roll ju sämre patientens prognos är. Ungdomar med dålig
prognos har ofta mer spridd smärta
av hög intensitet, har allvarliga aktivitetsinskränkningar och låg aktivitetsnivå. För dessa patienter rekommenderas en mer kognitiv behandlingsstrategi. Enligt Michael
kan vi hjälpa dessa patienter mer

genom att ge dem kontroll över sina
besvär (öka self-efficacy), jobba
mot maladaptiva uppfattningar, och
gradvis öka belastningen. Just för
den gradvisa belastningsökningen
är träning väldigt värdefull, och
borde inte styras av smärtupplevelsen utan hellre användas för att
visa att smärta inte behöver vara
farligt. På många sätt påminner behandlingsstrategin för dessa långvariga smärtproblem med dålig prognos om situationen vid långvariga
ländryggsbesvär och Michael kallar
det även för ”Low back pain of the
knee”.
Vi har alla investerat otrolig mycket
tid, pengar och kraft i att lära oss
specifika tekniker och strategier för
att behandla patienter. Det kan
kännas som att man tar något ifrån
oss när man säger att patientutbildning och belastningsanpassning kan
vara lika effektivt, eller till och med
mer effektivt, än alla fiffiga övningar vi har lärt oss under våra år i
kliniken. Personligen upplever jag
snarare att vi får ännu ett verktyg
att jobba med; någonting som vi till
viss del redan gör med varje patient
vi träffar. Personligen upplever jag
alltså inte att min roll som fysioterapeut blir betydelselös bara för att
jag inte kan göra någonting för patienten med just mina händer eller
mina övningar. Huvudbudskapet för
mig är att det kanske finns mer som

kan höja kvalitén och relevansen av
varje besök jag har med mina patienter med främre knäsmärta. Tankeställare är bra, och reflektion är
grunden till en förändring som
verkligen behövs för att förbättra
behandlingsresultaten för patienter
med främre knäsmärta. Jag har pratat med många av er om Michaels
föreläsningar och pre-coursen, och
jag tror mig att veta att han har
lyckats med att väcka just detta.
Lite läsning om hur Michael behandlar patienter med patellofemoral smärta och Osgood Schlatter
hittar ni nedan:
Rathleff MS, Graven-Nielsen T,
Holmich P, Winiarski L, Krommes
K, Holden S, et al. Activity Modification and Load Management of
Adolescents With Patellofemoral
Pain: A Prospective Intervention
Study Including 151 Adolescents.
The American journal of sports
medicine. 2019;47(7):1629-37.
Rathleff MS, Winiarski L, Krommes
K, Graven-Nielsen T, Holmich P,
Olesen JL, et al. Activity Modification and Knee Strengthening for
Osgood-Schlatter Disease: A Prospective Cohort Study. Orthop J
Sports Med.
2020;8(4):2325967120911106
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Anna Duberg
–Vad säger forskningen om
fysisk aktivitet vid psykisk
ohälsa när det gäller unga?
Anna Duberg, Medicine doktor Hälsovetenskaper Örebro universitet,
Fysioterapeut och forskningshandledare Region Örebro Län. Driver
’Dans för Hälsa’ som blev utsedd till
”Årets Förnyare inom Svensk Sjukvård 2019” av Dagens Medicin.
Anna höll ett medryckande och
mycket spännande föredrag om sin
forskning om ungdomar med psykisk ohälsa - Vad säger forskningen
om fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa när det gäller unga? Vilka aspekter kan öka närvaro? Effekter och
erfarenheter från en randomiserad
studie med dansintervention utgör
konkret exempel.
Mental ohälsa ökar drastiskt bland
ungdomar – både pojkar och flickor. Hos 15 åringarna har andelen
som uppger psykiska besvär såsom
nedstämdhet, nervositet, irritation
och sömnsvårigheter mer än fördubblats de senaste 10 åren – vårt
största hälsoproblem! Forskning
visar att mer än 40 % av tjejer /
unga kvinnor i högstadie- och gymnasieåldern lider av psykisk ohälsa.
Anna har genom sin forskning visat
att vi som rörelseterapeuter verkligen kan göra skillnad! I sitt dansprojekt deltog 160 tjejer/ unga kvinnor i åldern 13 – 18 år, med stressrelaterad psykisk ohälsa. Interventionen bestod av dans två ggr/vecka

under åtta månader. Dansen visade
sig inte bara påverka hälsan hos
deltagarna genom minskad
stress och andra hälsoekonomiska parametrar – dansen gav deltagarna ökat
självförtroende och en
känsla av gemenskap
och att våga ta plats i
ett rum. Ökad självkänsla, självtillit och
självförtroende visade sig i situationer
långt utanför danssalen. Dansen blev
dessa tjejers fristad –
dansen är kravlös, den
aktiverar sinnen och
låter dig vara precis den
du är!
Fysisk aktivitet för psykisk
hälsa hos unga – centrala
aspekter:
•

Regelbundenhet

•

Social tillhörighet, autonomi
och kompetens

•

Self efficacy

•

Rörelseglädje

- Så gripande och så fantastiskt
projekt!
Annas forskning implementeras
genom att fysioterapeuter och
andra som arbetar med ungdomar
kan gå kurs i ”Dans för hälsa” som
bedrivs i hela Sverige.

När Anna mot slutet av sitt föredrag
visar en film om sitt projekt där
några av de unga kvinnor som deltagit i studien medverkar var inte
ett öga torrt i kongressalen
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Anders Raustorp - Aktuell forskning om fysisk aktivitet hos barn
och ungdomar

För barn i skolåldern är skoldagen
inkluderat rastens av stor betydelse
för fysisk aktivitet, då skoldagen
bidrar med ca 60% av barn och ungdomars fysiska aktivitet från Åk 2
till Åk 8. På helgerna är barn och
unga mer stillasittande än under
skoldagarna.

Professor Anders Raustorp
Anders Raustorp är Professor i hälsopromotion med inriktning mot
fysisk aktivitet. Anders disputerade
2005 vid Karolinska Institutet med
avhandlingen Physical activity,
body composition and physical
self-esteem among children and
adolescents. Anders är dessutom
ledare för den svenska delen av det
internationella forskningsprojektet
Measuring Physical activity BMI
and Self Esteem among schoolchildren in Sweden, United States
and Australia. Genom att samarbeta
internationellt etablerar forskargruppen steg per dag rekommendationer för barn. ungdomar och

vuxna. Anders har introducerat
stegräknaren i svensk forskning
och som metod inom sjukgymnastik
och är en auktoritet inom stegräknarforskning.
Anders startar sitt föredrag för oss
med en historisk tillbakablick från
år 1995 när skolämnet idrott och
hälsa skars ned. Han förklarar att
1996 fick man en ny syn på begreppet fysisk aktivitet och objektiv
mätning med stegräknare påbörjades. Genom vetenskapliga studier
med objektiva mätningar har man
kunnat ta fram riktlinjer för vuxna
avseende fysisk aktivitet. Man vet
man att hälsorisker med långvarigt

sittande (>8h/dag) minskar drastiskt om man är fysiskt aktiv på
en nivå motsvarande en rask promenad på 30 min per dag, utökas
tiden av aktivitet till 60 min elimineras hälsoriskerna av långvarigt
sittande.
För att barn och ungdomar ska
behålla hälsan och minska risk för
sjuklighet rekommenderas dagligen
minst 60 min måttlig - intensiv
fysisk aktivitet av intervall typ,
gärna som kräver bred motorisk
kompetens samt ytterligare 3 ggr/v
intensivare inslag av aktivitet. Sett
till antal steg bör barn 6 -12 år ta
12000 steg/dag för flickor och
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” Det är ju en himla
tur att föräldrarna
bara inte har hand om
barnen hela tiden
– under skoldagar
är barn långt mer
fysiskt aktiva än
under helger”
Ungdomar/ tonåringar är påtagligt
mindre fysiskt aktiva idag jämfört
med för 17 år sedan (från år 2000
till år 2017). Vid den första mätningen år 2000 uppnådde pojkar

14 år 80% av rekommendationen
av fysisk aktivitet, vid mätningen år
2017 var den andel som rörde sig
tillräckligt bara 30%. För flickorna
14 år sågs liknande minskning,
dock uppnådde endast 60% av flickorna rekommendationen för fysisk
aktivitet år 2000 och år 2017 var
det bara 24% som var tillräckligt
fysiskt aktiva. I samma studie för
barn i de lägre årskurserna var resultatet mindre påtagligt, Åk 5 hade
minskat 20-30 % i sin fysiska aktivitet och för Åk 2 sågs en liten ökning
i fysisk aktivitet från år 2000 till år
2017.
I studien deltog 332 elever (år
2000) och 562 elever (år 2017).
Vid båda mättillfällena användes
samma typ av förseglade stegräknare. Samma sex skolor
ingick i undersökningarna.

”Våra resultat visar
att det krävs insatser
för att främja
fysisk aktivitet bland
unga – framför allt
för tonåringar!”
Anders avslutar sitt föredrag med
att återknyta historiskt att sedan
1995 fram tills idag har ungdomar
blivit mindre fysiskt aktiva, de har
ett sämre upplevt välbefinnande,
ungdomar har sämre kondition och
mer övervikt/fetma. Dessutom har
ungdomar sämre skolresultat idag.
Ungdomar är i mindre utsträckning
aktiva i föreningsidrott och hälsan
är mer ojämn mellan olika socioekonomiska grupper. Vi har sedan
år 1995 fått en allt större digitalisering med social media och möjlighet till 24 h online. År 2019 utökades åter skolämnet hälsa och idrott
med 1 h/vecka.

Utformningen av skol- och förskolegårdar har visat sig ha stor betydelse for hur mycket barnen rör på
sig och samband mellan flera
hälsoparametrar och den fysiska
utemiljön har visats.
Vidare läsning:
School-based study showed a correlation between physical activity
and smartphone and tablet use by
students aged eight, 11 and 14. Anders Raustorp, Nellie Spenner, Agnes Wilkenson, Andreas Fröberg,
Acta Paediatrica, 2019
Comparing Self-Perceived Global
Self-Esteem and Physical Self-Esteem among Children and Adolescents in Southeastern Sweden,
Investigated in 2000 and 2017:
Anders Raustorp, Andreas Fröberg,
International Journal of Adolescent
Medicine and Health, 2019
Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education
among Swedish Upper Secondary
School Students. Julius Gerth,
Anders Raustorp, Andreas Fröberg,
Scandinavian Sport Studies Forum,
2019
Stor minskning av 14-åringars steg
per dag: Andreas Fröberg, Anders
Raustorp, Idrottsforskning, 2019
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15000 steg/dag för pojkar för viktkontroll och behållande av god fysisk och mental hälsa, ungdomar
12-18 år bör ta 10000-12000 steg/
dag samma rekommendation för
båda könen. För små barn är underlaget mer begränsat, de studier
som finns visar att barn i förskoleåldern (4 - 6 år) bör ta 10000-14000
steg/dag. Utformningen av skol- och
förskole gårdar har visat sig ha stor
betydelse för hur mycket barnen
rör på sig och samband mellan flera
hälsoparametrar och den fysiska
utemiljön har visats. En skolgård
som erbjuder lek i skog, natur och
med möjlighet till skugga av träd
och växter ger barn som är smalare,
har lägre andel av koncentrationsstörning (ex ADHD), sover fler antal
timmar per natt och vill vara utomhus i större utsträckning. Detta
jämfört med barn som vistas på gårdar i stadsmiljö, utan träd och naturliga lekmiljöer.
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Ewa Heidvall
Axel- och skulderskador
hos barn och ungdomar
Sist ut på fredagen håller fysioterapeuten Ewa Heidvall ett mycket
uppskattat föredrag om skulder
skador hos idrottande barn och
ungdomar. Ewa har en gedigen
mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med barn och ungdomar, tillika en flitigt anlitad föreläsare inom
området. I detta referat återges delar av innehållet.

Att barn
inte är små
vuxna och därmed inte får vuxenskador är ett konstaterade! Hos
växande individer är skelettet den
svaga länken i kedjan skelett – sena
– muskel, på grund av att barnets
skelett har en lägre mineralhalt än
hos vuxna. Barn och unga har ända
upp till slutet av puberteten öppna
fyser, eller tillväxtzoner, som skapar förutsättning för längdtillväxt.

Epifys kallas en fys i anslutning till
led och apifys om fysen inte är vid
en led. Fyserna är tätt försörjda av
blodkärl och innervation, vilket gör
dem känsliga och för överbelastning. Skelettskador hos barn nära
en fys har goda förutsättningar för
läkning, skelettskada inom en fys
är mer komplicerat med risk för
störd längdtillväxt (vid epifys). Vid
bedömning av smärta och funktionsbegränsning hos barn
och ungdom behöver man
förstå skelettets mognad
och att kronologisk
ålder inte är det samma som biologisk
ålder, spannet i fysiologisk mognad
kan variera flera år
för två barn med
samma kronologiska ålder.

Överbelastningsskador
är vanligare än akuta skador hos idrottande barn och
ungdomar. Hos barn- och ungdomsskuldran är fraktur av clavicula samt proximal humerus fraktur
vanliga akuta skador. Dessa behandlas oftast konservativt med
axelslynga och immobilisering för
att sedan successivt återgå till
idrott. Luxation av glenohumeralleden är ovanligt hos yngre barn.
För ungdomar över 14 år ses luxation och inte sällan re-luxation,
där artroskopisk Bankart ofta bör
övervägas.

Att hantering av överbelastningsskador hos barn kräver en god förståelse för skuldrans olika delar,
deras respektive roll och funktion
ger Ewa en tydlig bild av. Genom
den humeroscapulära rytmen skapar muskulatur såsom serratus anterior och trapezius en stabil bas i
den scapulothorakala förbindelsen
samt en optimal positionering av
cavitas glenoidale, så att kraft och
acceleration kan produceras i glenohumeralledens (GH leden) muskulatur. GH leden stabiliseras och
koordineras av rotatorkuffen där
god koordination och kraft i koncentrisk inåtrotation och excentrisk utåtrotation är krav i flera armbelastande idrotter.
Ewa tar upp begreppet GIRD (glenohumeral internal rotation deficit)
som är ett vanligt tillstånd hos
kastidrottare – där en successiv
process där en anpassning sker så
att idrottaren tappar i inåtrotationsrörlighet, GIRD >15° anses vara
patologiskt och beror i flera fall på
en ökad translation av caput humeri anteriort. Den totala rörligheten
(TROM) i GH leden, det vill säga
inåtrotation och utåtrotation sammanlagt, är ofta det som bedöms
kliniskt.
I det mångfasetterade tillståndet
impingement syndrom ses ofta en
instabilitet (ökad translation) i GH
leden, samt GIRD som tillsammans
med scapuladyskinesi och insufficient kraft o uthållighet i rotatorkuff skapar förutsättningar för sen-
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Ewa Heidvall går igenom klassificering av impingement syndrom och mycket mera
sitisering, smärta och funktionsnedsättning.
Little League Shoulder är en allvarlig överbelastningsskada hos unga
idrottare som inte får förbises! Den
unga idrottaren klagar över smärta
proximalt i skuldran i samband
med och efter idrott. I ett senare
skede visar röntgen en vidgad fys
- stressfraktur i den proximala humerusepifysen. Vid denna skada
måste barnet/ ungdomen vila 3-6
månader för att sedan långsamt och
successivt återuppta rehabilitering
och träning för återgång till idrott.
Vid behandling av barn och ungdomar med skuldersmärta / skador är

en ordentlig undersökning och
funktionsanalys viktigt, liksom genom anamnes få förståelse för vilka
externa och interna riskfaktorer
som finns för individen samt den
specifika idrottens kravprofil. Ewa
menar att rehabilitering för barn
och ungdom med skuldersmärta
baseras på dessa fynd och består
ofta av skapulapositionering genom
träning av m serratus anterior och
nedre trapezius samt isometrisk
och dynamisk uthållighetsträning
av rotatorkuff. Rotatorkuffens
utåtrotatorer bör tränas för god excentrisk kapacitet. Senare fokuseras rehabiliteringen på plyometrisk
belastning av skuldermuskulatur i

samspel (över skapula och GH led)
samt idrottsspecifika moment.
Finns det en minskad TROM i rotation jämfört med friska sidan, kan
det vara en indikation för ledmobilisering.
Ewas inspirerande föredrag ger oss
ett gott exempel på hur forskning
och vetenskap i samspel med gedigen klinisk erfarenhet, professionell
expertis och engagemang skapar
bästa förutsättningar för att våra
unga patienter ska kunna uppnå sin
målsättning!
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Håvard Moksnes är en fysioterapeut från Norge. Han avslutade sina
masterstudier i idrottsvetenskap på
Norges idrottshögskola 2008.

MANUALEN NR 2- 2020

Sedan 2005 har Håvard arbetat med
projektet ”Korsbandsskador hos
barn”. Han disputerade och försvarade sin avhandling ”Functional
and radiological outcomes following
a non-operative treatment algorithm
after ACL injuries in skeletally immature children” 2013. Håvard är
fortfarande en aktiv forskare och
ansvarar för driften och utvecklingen av ”The Pediatric ACL Monitoring
Initiative (PAMI)”, som är ett internationellt register för behandling av
korsbandsskador hos barn. PAMI är
anslutet till European Society for

Sports Traumatology, Knee surgery
& Arthroscopy (ESSKA) samt till
olika projekt för test av funktion och
återgång till idrott efter främre korsbandsskada.
Håvard arbetar också som idrottsfysioterapeut, främst med uppföljning
av knäskador vid Olympiatoppen i
Norge och vid idrottens hälsocenter.
Han är även ansluten till det medicinska teamet för Norges damlandslag i fotboll.
Håvard är själv före detta fotbollsspelare och har spelat ungdomslandskamper för Norge.

Håvard Moksnes

ACL injuries in skeletally immature children and adolescentspopulation, growth amd treatment decision considerations.
Vid ACL-trauma hos barn och ungdomar möter terapeuter ett dilemma:
Bör man undvika operation och
hellre försöka skapa en miljö för
regenerering, eller utföra en rekonstruktionsoperation och skapa förutsättningen för knästabilitet och
förebyggande av sekundär skada?
Genom att inte utföra operation har
du vanligtvis ett instabilt knä som
kan ge ”give away” -symtom, kan
orsaka sekundära skador på grund
av instabilitet och den skadade kan
få en begränsad aktivitetsnivå. Om
man väljer att operera så kan detta
bland annat hindra en optimal tillväxt av skelettet och ge olika typer
av operationskomplikationer.

Detta är ett dilemma, eftersom antalet ACL-skador ökar hos den yngre populationen och att debut av
skada sker i allt lägre åldrar. I Norge
utfördes totalt 1773 ACL-rekonstruktioner under perioden 20042013 i åldersgruppen 10-16 år (1).
Fler flickor än pojkar har ont och
en tydlig ökning av skador har sett
de senaste åren. En studie från Finland visar att flickor som är 17 år
har den högsta förekomsten med
totalt 113,5 skador per 100 000
personer per år. Den högsta ökningen i skadefrekvens är för flickor i
åldersgruppen 13-15 år. I detta åldersspann såg man att det förelåg
en dubbel ökning av ACL-brott
bland barn / ungdomar från 2004
till 2014 (2).

Så tillbaka till dilemmat: operation
eller konservativ rehabilitering?
När barn med skelett som ännu inte
är färdigutvecklade ska opereras
finns det tydliga hinder och överväganden som måste beaktas:
Skelettdelarna är små i storlek och
kirurgiska tekniker kan skada epifysen. Vid en korsbandsrekonstruktion fästes grafen i tibia genom epitelet av tuber tibialis epifysen. Det
finns flera olika kirurgiska alternativ för att skydda tillväxtzonen,
men ingen teknik har visat sig vara
bättre än någon annan. Man har
sett 1,8 % försämrad tillväxt efter
korsbandsrekonstruktioner.
Skelettanpassning under tillväxtperioder kan orsaka grafenproblem.
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Tillväxt kan orsaka en minskning i
diagramdiameter, vilket minskar
grafens hållbarhet och stabilitet.
Som känt har vi människor en stor
förmåga att anpassa oss och under
rekonstruktion har tre scenarier
registrerats vid skelettadaptionen:
vid en dorsal tillväxtstopp i lateral
femurepifys: valgus knä, vid tillväxtstopp runt tuber tibia: recurvatum knä och vid tillväxtstopp medialt i tibial epifys: varus knä.
Under ISAKO: s expertdiskussion
(International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic
Sports Medicine) framkom det att
RE-skadegraden enligt olika
ACL-rekonstruktionstekniker är
25%. Vilken inverkan har detta på
dessa barn och ungdomar?
Vad händer vid återgång till sport
efter ACL-rekonstruktion? I en kohortstudie som publicerades 2017
av Dekker et al, hade 112 personer
följts från 2006 till 2014, en genomsnittlig ålder på 13,9. 77 personer
återvände till sport, 84% av dem till
samma sport som före skador. Förekomsten av RE-skada var 32%.
inom fyra år efter skada. Tidsaspekten «för återgång till idrott» var den

enda signifikanta prediktorn för en
andra ACL-skada (3).
Håvard frågade om vi borde avråda
från fortsatt idrottande bland dessa
unga idrottare? Svår fråga och inget
riktigt bra svar.
Nästa ämne som Håvard tog upp
var vikten av att spara menisken
vid en ACL-skada.
När mekaniska meniskhinder uppstår i händelse av skada, bör detta
behandlas operativt och då med
hjälp av sutur / reparation. Det kan
vara både tekniskt och utrustningskrävande. Om ortopeden inte kan
utföra en sådan operation med säkerhet, bör denne kontakta en expert.
Moksnes gick noga genom det rådande evidensläget för behandling
av ACL-skador hos barn. Han påpekade vikten av att vara kritisk när
man läser ”systematic reviews”.
Svar på dilemmat? Inte helt, men
Håvard hänvisar till ”Internationella olympiska kommitténs konsensusförklaring om pediatrisk
ACL-skada: förebyggande, diagnos
och hantering” (5). I detta doku-

ment innehåller inklusionskriterier
för operation av ACL-skada hos
barn / ungdomar:
• Barnet har samtidiga reparationsskador som kräver operation.
• Barnet har återkommande symtomatiska give away-episoder efter
avslutad högkvalitativ rehabilitering.
• Barnet upplever oacceptabla begränsningar i idrottsdeltagande
efter avslutad högkvalitativ rehabilitering.
Hur är de barn som inte opereras? I
en studie 2013 där 46 barn deltog
(30 pojkar, 16 flickor), med en genomsnittlig uppföljning på 11 år.
78% av barnen fortsatte med
icke-operativ behandling, 91% fortsatte att delta i idrottande och gym
i skolan, 38% bytte huvudidrott från
nivå 1 till nivå 2 (6).
Sammanfattningsvis påpekar Håvard hur viktigt det är att ha ett bra
och tidigt implementerat skadeförebyggande program.
/ refererat av
Kari Huseth
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children 12 years and younger. A prospective cohort with 2 years follow-up. Online: http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2012092066
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Programmet har en funktionell
vinkling:

Behandling:

• Variationen

• Neuromuskulär träning
• Dynamisk stabilitet vid hoppning och landning

1. Icke-operativ behandling tills
skelettmognad

MANUALEN NR 2- 2020

2. Uppföljning av fysioterapeut beträffande rehabilitering 1-2 gånger per månad
3. Ortos när du utför kontaktidrott.

Fas 1:

lära färdigheter och ha en öppen
dialog när/om operation ska utföras.
Vilka är kriterierna för att återvända till sport för barn? (5)
•

Gör en subjektiv klinisk
bedömning

•

Muskelstyrka i 90%

•

Hopptest ”Enstaka ben” inom
90% med fokus på analysrörelsekvalitet istället för bensymmetri (6)

•

En gradvis ökning av sportspecifik träning, upplevt självförtroende för bra knäfunktion
och mentalt redo att tävla

•

Väntade med tävling i 12 månader efter återuppbyggnaden

Tydligt fokus på knäextension
Träningsövningar går från passiva
till aktiva till belastade övningar

4. Operation bör övervägas vid:
• Upprepade ”give away”-episoder med efterföljande krävande rehabilitering

Håvard Moksnes (t.v), Ebba Fridh, Susanne Beischer och Hanna Lindblom

• Reparerbar meniskskada

Håvard Moksnes

Treatment algorithms for ACL injuries
in skeletally immature children and
adolescents -practical strategies and
expected outcome
Håvard inleder sin nästa föreläsning
med att hänvisa till ’The Oslo Pediatric ACL Cohort’. En studie som i
genomsnitt har genomförts under
åtta år där 44 barn och ungdomar
har följt upp hur de hanterar att
leva med en ACL-skada från barndom till vuxen ålder (1). Studien
visar att 20 av 44 inte behandlas
operativt. Baserat på parametrarna
som ligger till grund för bedömningen (funktionella tester, PROM, kliniska test och anamnes) är denna
grupp generellt aktiv, har god funktion på biodex- och hopptest, god
PROM och få återfallsskadorskador.
24 av 44 deltagare genomgick en
ACL-rekonstruktion. Åtta av dessa
hade kirurgi inom två år efter ska-

da, 16 hade operationer senare än
två år, medelåldern för ACL var
15,3 år (intervall 13-19 år) (1).
En annan del av ’The Oslo Pediatric
ACL Cohort’ fokuserade på MRI
efter skada. I denna studie diagnostiserades 47 barn med ACL före 13
års ålder. Kohorten varade i mer än
9,5 år. MRI inkluderade diagnostisk
MRI för indexknä samt 3.0-T MRI
av båda knäna vid 1, 2 och 9,5, såväl som benlängd rtg initialt och vid
9,5 år. Fyra av 47 genomgick en
ACLR, vid 9,5 år gamla 27 hade
genomgått en ACLR. Resultaten
visade att 34% hade en ny meniskbrott vid uppföljningen. 27 personer (57%) hade normal menisk vid

9,5 års uppföljning och ingen hade
utvecklat artros. Studien drog slutsatsen att primär aktiv rehabilitering, nära uppföljning och om möjligt försenad operation, kan vara ett
bra behandlingsalternativ för pediatrisk ACL-skada.
En primär aktiv rehabilitering bör
utgå från ett strukturerat rehabiliteringsprogram uppdelat i progressiva
faser med ett testbatteri innan progression till nästa fas. Komponenter
som psykologiska faktorer, ROM,
motorisk kontroll, muskelstyrka
och en X-faktor (kan vara träningsnivå, fokus etc.) är grunden för
behandlingen. (3)
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5. Rehabilitering består av:
Hemträningsprogram 3-7 gånger
/ vecka
Max 3 övningar
Max 10 minuter

Fas 2:
Fokus på styrka och stabilitet
Håvard hänvisar till en utvecklingsmodell i termer av successivt ökad
belastning (4).
Det viktiga vid prevention av sekundär meniskskada är att föreskriva strukturerad uppföljning och
övervakning av belastningsnivåer,
undvika nya skadaincidenter, utövaren måste ha höga neuromusku-

Moksnes hänvisade till PROM: 2000
IKDC knä utvärderingsformulär (7)
som ett bra utvärderingsverktyg
/ Vid pennan
Kari Huseth

Referenser:
1 Ekås GR, Moksnes H, Grindhem H, Risberg MA, Engebretsen L. Coping With Anterior Cruciate Ligament Injury From Childhood to
Maturation: A Prospective Case Series of 44 Patients With Mean 8 Years’ Follow-up. American Journal of Sports medicin, 2019; 47
(1): 22-30.
2 Ekås GR, Laane MM, Larmo A, Moksnes H, Gridhem H; RIsberg MA, Engebretsen L.Knee Pathology in Young Adults After Pediatric
Anterior Cruciate Ligament Injury:
A prospective case series of 47 Patients with a mean 9.5-Year Follow-up. American Journal of Sports medicine, 2019; 47 (7): 15571566.
3 Brukner and Khans Clinical Sports Medicine Injuries. Mc Graw-Hill Education, Australia 2017 (Volume 5).
4 Blanchard S, Glasgow P. A theoretical model to describe progressions and regressions for exercise rehabilitation. Physical Therapy in
Sport. 2014; 15 (3): 131-135.
5 2018 internasjonale olympiske komite consensus uttalelse om pediatriske ACL skader: Prevensjons, diagnose og management’.
Clare L Arden et al. Bristish journal of Posts medicin, 2018, 52: 1297-1298.
6 Johnsen MB, Eitzen I, Moksnes H, Risberg MA. Inter- and intrarater reliability of four single-legged hop tests and isokinetic muscle
torque measurements in children. Knee Surg Sports Traumatol artrosc. 2015; 23 (7): 1707-16.
7 https://www.sportsmed.org/AOSSMIMIS/members/downloads/research/IKDCSwedish.pdf
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Håvard påpekar åter igen att barn
inte är vuxna miniatyrer och att
barn behöver hjälp för att vara socialt aktiva i deras lek / idrott. Det är
oerhört viktigt för föräldrar att delta i rehabiliteringsprogrammet.
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Betydelsen av god muskelfunktion vid
återgång till idrott efter främre korsbandsrekontruktion

MANUALEN NR 2- 2020

Susanne Beischer disputerade i maj
2019 med sin avhandling ”Patience
you must have, my young athlete”.
Syftet med hennes avhandlingsarbete var att beskriva utfall efter en
främre korsbandsrekonstruktion
hos idrottande ungdomar, 15-20 år
samt vuxna 21-30 år. Susanne visade bestämt betydelsen av rehabilitering för att säkerställa god muskelfunktion. God bensymmetri vad
gäller styrka i knäledsnära muskulatur och symmetrisk hoppförmåga
visade sig vara viktiga variabler för
att återställa god muskelfunktion.
Majoriteten av de unga idrottarna
återgick till sin idrott tidigt innan
muskelfunktion var återställd. Hela

Hanna Lindblom

Injury prevention in youth football
players – training effects and program
implementation
Hanna Lindblom presenterade sin
avhandling ”Injury prevention in
youth football players – training
effects and program implementation” på lördag förmiddag. I sin avhandling fokuserar Hanna på det
neuromuskulära skadeförebyggande
träningsprogrammet ”Knäkontroll”
inom flickfotboll och disputerande i
ämnet vid Linköpings universitet
2019. I avhandlingen har hon både
undersökt effekten av fysiska parametrar som prestationsförmåga och
hopp-landningsteknik samt implementering och tränarnas erfarenheter av att använda sig av programmet Knäkontroll. Spelarnas
genomsnittsålder var 14 år.

Knäkontroll är en svenskt prehabprogram som riktar sig mot fotboll,
basket, innebandy och handboll.
Knäkontroll är en app som innefattar sex olika övningar på fem olika
nivåer vilket blir 30 olika övningar
och tar ca 15 minuter att genomföra. Den första studien som tittade
på effekten av Knäkontroll publicerades 2012 och visade att korsbandsskador minskade med 64 %
vid användandet av programmet.
Studie I och IV mätte prestationsförmåga och där visade inga klinisk
meningsfulla effekter hos vare sig
pojkar eller flickor av Knäkontroll
eller efterföljaren Knäkontroll +.
Trolig orsak var en för låg tränings-

dos. Studie II visade på att 91–99%
av tränarna kände till Knäkontroll
och 35% använde det varje vecka.
En stor del av de tränarna som
använde programmet modifierade
själva programmet och effekten
blev att träningsdosen blev för låg.
I studie III såg man att tränarnas
roll var helt avgörande för att spelarna skulle utföra programmet.
Avgörande faktorer av också att
tränarna behövde hjälp i form av
socialt stöd, tillgång till utrymme
och därtill spelarnas inställning
till programmet.
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Referat av
Cindy Ejneborn

50% av de unga jämfört med 38% av
de vuxna hade återgått till knäkrävande idrott innan 8 månader.
Idrottare som återgick innan 9 månader hade 7 gånger högre risk för
återfallsskada jämfört med de som
återgick efter 9 månader. I sin avhandling hade Susanne även undersökt psykologiska aspekter vid återgång till idrott. Vidare verkar det
finnas ett samband mellan god
muskelfunktion och tilltro till sin
förmåga oavsett ålder. De idrottare
som återställt sin muskelfunktion
hade högre motivation och tilltro
jämfört med de som ej återställt sin
muskelfunktion. Muskelfunktion
verkar således vara av stor betydel-

se ur både ett psykologiskt perspektiv och för att undvika återfallsskada. Susanne rekommenderade, för
att säkerställa fullgod muskelfunktion och minskad risk för ny skada,
att rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion bör pågå mer
än 9 månader och kanske till och
med över 1 år. Vi hoppas att man
kanske kan motivera fler patienter
att hålla kvar vid sin rehabilitering
längre genom dessa relativt skrämmande siffror vad gäller återfallsskada.
/Vid pennan,
Sofia Ryman Augustsson

Ebba Fridh

Överbelastningsskador hos barn
När det kommer till barn och deras
överbelastningsskador är vila något
som vi underskattar och måste bli
bättre på att ordinera. Många av de
besvär barnen har är relaterade till
för hög belastning och att kroppen
fortfarande växer. Man kan då behöva aktiv vila, det betyder ej att man
sitter hemma framför datorn, utan
att man hittar alternativ träning som
de kan hålla igång med, men som
inte provocerar fram mer smärta i
samband med eller efter aktivitet.
Vanligaste och ofta första besvären
många barn har är apofysit i hälen
och många gånger utvecklar de senare schlatter. Hälbesvären försvinner
också oftast snabbast då fyserna här
sluter sig tidigt. Jämför man med
bäckenet så är fyserna ej helt slutna

hos män förrän i 30 års åldern.
Det är viktigt att utreda höften vid
knäbesvär hos barn och unga, höftsmärtan kan maskera sig som knäsmärta och det är väldigt viktigt att
utesluta skador/påverkan i höften.
När det kommer till höftsmärta är
det viktigt att man gör en slätröntgen för att utesluta fyseolys, glidning av caput femoris. Detta är viktigt då man ej får missa det, vilket
kan leda till glidning av caput och
nekros, vilket i sin tur medför allvarliga konsekvenser. Tecken på
detta i undersökningen är smärta
och nedsatt inåtrotation i höften
och ökad utåtrotation.

ta alternativ träning för att inte tappa kondition och styrka och att som
Ebba uttryckte det; Växa upp! Med
detta menas att majoriteten av de
här besvären blir bättre när skelettet
vuxit färdigt och blivit hårdare.
En del av föreläsningen handlade
om tydlighet gentemot patienten/
patientens föräldrar och då i avseendet framtid. Ett barn som har
rupturerat t.ex korsbandet har redan visat att deras anatomi kanske
ej passar för den typ av idrott de är
aktiva i. Är man ung så har man
fortfarande tid på sig att byta idrott
som kanske passar en bättre.

Behandlingen för apofysiterna är
vila, reglera träningsmängd/dos, hit-
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/ Skrivet av
Christoffer Akbas
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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.
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
Olympisk rörlighet
Personer med ≤ 70 graders flexion i höftled vid passivt rakt benlyft inkluderas i studien. Försökspersonerna (fp), 51 friska kvinnor och män, i
Olympisk
rörlighet
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 1med linear
mixed3model och
2
4
Olympisk rörlighetmed effektstorlek för förändringens storlek.
Olympisk rörlighet

1

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).
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Figur 1. Olympisk rörlighet
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Juryns motivering:
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
Figur 4. Effekten av dynamisk och statisk rörelseträning
av hamstringsmuskulaturen uttryckt i grader,
vid 5Straight leg raise6(SLR) höger.
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Figur 5. Effekten av dynamisk och statisk rörelseträning
av hamstringsmuskulaturen uttryckt i grader,
vid Straight
11 leg raise (SLR)
12 vänster.
10

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

11

12

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.
7

Bästa poster på OMT/
FYIM-kongressen 2020
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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
Pierre Johansson / Leif Larsson 2004, RF/EIC/Bosön
metod som är mest effektiv för att öka rörlighet i skelettmuskulaturen
© Pierre Johansson / Leif Larsson 2004, RF/EIC/Bosön
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.

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.

15
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Figur 2. Dynamisk ©rörlighetsträning
med
käpp.
På bilden
det höger knäled som sträcks och böjs i ett lugnt tempo.
Pierre Johansson
/ Leif
Larsson
2004, är
RF/EIC/Bosön
© Pierre Johansson / Leif Larsson 2004, RF/EIC/Bosön

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
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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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Effekten av dynamisk rörlighetsträning kontra långvarig
statisk stretching på hamstringsmuskulaturens längd
hos friska vuxna -en randomiserad kontrollerad studie
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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.

Bästa poster på OMT/
FYIM-kongressen 2020
Juryns motivering:
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
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.

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.

marica.henriksson@regionvarmland.se
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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.

FYIM/OMT-KONGRESS | SUSTAIN THE FUTURE - OBSTACLES TO HEALTH IN YOUTH
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”Jag funderar
mycket över vilken
annan typ av ohälsa
som kommer i
coronas spår.”
Dagarna blir ljusare och allt växer
så det knakar i naturen. Våren är
den bästa tiden på året tycker jag!
Det är då man har allt framför sig.
Denna vår är dock väldigt annorlunda, präglad av Covid -19. Det är
otroligt att ett helt samhälle och en
hel värld (nästan) kan stänga ned
på ett par veckor. Många kollegor
som jag känner har ekonomiska
problem med många avbokade patientbesök. Det är en väldigt konstig känsla. Jag är dock tacksam
och glad att vi bor i Sverige, att barnen kan gå till skolan och att alla
kan gå ut och röra på sig. Vi vet alla
hur viktigt det är med fysisk aktivitet och även med social samvaro.
Jag funderar mycket över vilken annan typ av ohälsa som kommer i
coronas spår. Jag tänker på de som
bor i andra länder än Sverige som
varit i ”lock-down” under många
veckor, där inte ens barnen få gå ut.
Jag tänker också på alla äldre som
inte vågar gå ut eller har möjlighet
att göra det. Budskapet från Folkhälsomyndigheten till de som är
70+ var inte tydlig i början. Det lät
som om de inte kunde gå ut alls,
men det stämmer ju inte. Alla kan

I Stockholm där jag bor är det väldigt många som ägnar sig åt fysisk
aktivitet. Jag tror aldrig jag har sett
så många gå och springa som nu.
Det är glädjande och låt oss hoppas
att den trenden håller i sig även när
denna utmanande period är över.
Fysisk aktivitet = Det magiska pillret J En annan spaning är att FB
och Instagram översvämmas med
olika träningstips. Det är härligt att
se detta engagemang!
Om vi ser tillbaka så hade vi en väldigt lyckad kongress tillsammans
med OMT sektionen i februari. Läs
i detta nummer referat från flera av
föreläsningarna. Läs också referat
från Sports Kongres 2020 i Köpenhamn där Tobias från styrelsen representerade oss i det nordiska
samarbetet. Vår kongress var inte
lika välbesökt som de kongresser vi
genomförde mellan 2015-2018 vilket säkert har flera anledningar. Vi
är i varje fall nöjda med kongressen
och hoppas ni som var med oss
också är det. En kongress är så
mycket mer än bara föreläsningar,
det är att träffa de kollegor man

inte möter varje dag. Det har sitt
värde och vi hoppas kunna fortsätta
med samarbete och kongresser på
något sätt. Som ni märker så valdes
jag om till ordförande av olika skäl
J Vi har också två nya styrelsemedlemmar; Petra Källgren Navier
och Daniel Almqvist. Ni kan läsa en
kort presentation av våra nya styrelsemedlemmar i detta nummer.
Vi hälsar dem varmt välkomna till
vårt styrelsearbete.
För övrigt har vår verksamhet delvis avstannat. Vi har ställt in våra
kurser under våren efter rekommendationer från förbundet och vi
avvaktar med nya datum inför hösten. Ni får hålla utkik på vår hemsida. Sektionen arbetar däremot vidare med den nya specialistordningen både genom möten i professionsrådet men också genom att en
grupp i sektionen jobbar med den
nya studenthandledningen. Förhoppningen är att processen för
ansökan och genomförande av specialistordningen kommer att vara
förenklad både för student men
också för handledare. Bedömningskriterierna ska också vara tydligare
och enklare att följa för de som bedömer ansökningarna.
Jag hoppas att ni som är medlemmar i sektionen jobbar vidare med
att få unga som gamla att röra sig
och att när vi ses nästa gång så är
corona perioden endast ett minne
blott!
Jag och styrelsen vill önska er en
härlig och aktiv sommar. Kanske
med begränsat resande men säkert
med massor av andra spännande
aktiviteter.
Eva Rasmussen Barr
Ordförande FYIM

Våra nya styrelsemedlemmar
presenterar sig
Petra Källman Navier,
leg fysioterapeut sedan
2008 och specialist i
Fysisk aktivitet och
Idrottsmedicin sedan några år och är
åter i styrelsen efter 2 års paus. Arbetar nu på flertalet hälsocentraler i Bollnäs
kommun (ordinarie arbetsplats är endast luftvägsmottagning pga Covid 19)
och ska testa sitt första web-besök i veckan.
Skulle egentligen ha varit mitt uppe i laddningen
för hemma EM med Trampolinlandslaget men
nöjer sig nu med skogen, älven och hunden.

Daniel Almqvist.
Västkusting på 39
vårar som sedan
2017 arbetar på
Jernvallen Multicenter i Sandviken.
Leg. Fysioterapeut
sedan 2007. CSPT
och CNP (certified
neurac practitioner)
sedan 2019.
Har ett stort intresse för idrott, särskilt fotboll.
Arbetade som heltidsanställd fysioterapeut i
Gefle IF mellan 2014-2017 då de huserade i
fotbollsallsvenskan.

Några frågor till våra nya styrelsemedlemmar
Petra:

Daniel:

Hur bor du?
Hyr underbart äldre hus i Norränge, Arbrå.

Hur bor du?
Radhus i Gävle med mina två döttrar.

Närmaste högsta punkt?
Koldemoåsen, 335 m över havet

Närmaste högsta punkt?
Bomhusbacken, 23 m över havet

Hur vaknar du på morgonen?
Tassar i bröstet eller nos mot halsen.

Hur vaknar du på morgonen?
Pigg och glad i min sköna säng

Favoritplats?
Bergstoppar och där älven, bäcken eller ån rinner.

Favoritplats?
Tylösand i Halmstad.

Varför engagera dig i styrelsen?
I grund och botten för att ha möjligheten att påverka, verka
och inverka på fysioterapins utveckling och människors liv. Att
det blev så snart igen är för att valberedningen inte gav sig J

Varför engagera dig i styrelsen?
Jag vill inom sektionen FYIM verka för att implementera ett
funktionellt tänk, där man har ett helhetstänk vid rehabilitering av skada eller vid träning i skadeförebyggande syfte.

Bästa fikat?
Kokkaffe och hembakade kardemummabullar
eller mörk choklad.

Bästa fikat?
Kaffe och kladdkaka

| FYIM-SEKTIONEN
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gå ut och ta en promenad, men inte
handla eller vara i folksamlingar
och att hålla avstånd är viktigt Jag
hoppas att alla ni som känner någon som är 70+ ser till att de
kommer ut på regelbundna promenader.

25

MANUALEN NR 2 - 2020

Ordföranden har ordet

MANUALEN NR 2 - 2020

| FYIM-SEKTIONEN

Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Foto: Steve Carter, Unsplash

24

27

TA CHANSEN DU SOM
MAGISTER/MASTERSSTUDENT
OCH SÖK FYIM STIPENDIET!
Under året 2018 instiftade Sektionen för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin två stipendier á 5000 kr vardera som kan sökas av magister/mastersstudenter inom fysioterapi med inriktning fysisk
aktivitet och/eller idrottsmedicin. Stipendiet har som ändamål att
främja vetenskaplig forskning inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin.
Sektionen vill med detta stipendium stimulera fysioterapeuter till
fortsatt utbildning och underlätta för realisering av forskningsprojekt
på magisternivå med god kvalitet.
Som medlem i sektionen kan du ansöka om stipendiet
från och med januari varje år.
Information om ansökan
Ansökningarna kommer att granskas av minst två representanter från
sektionens styrelse. För att kunna söka stipendium krävs att du är
antagen i en kurs i examensarbete på avancerad nivå (D-nivå) under
året. Ansökningarna bedöms utifrån nyhetsvärde, vetenskaplig metod
och relevans för ämnet fysisk aktivitet och idrottsmedicin.
Ansökan mailas, senast 1 september,
till idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se.
Märk mailet med ”stipendium 2020”.
Till ansökan skall bifogas;
1. Projektplan, Använd typsnitt Times New Roman,
storlek 12, max 4 sidor (A4) inklusive titelsida.
2. Kort personlig info, inklusive vid vilket Universitet/högskola som
sökande är antagen som magister/mastersstudent.
3. Ekonomisk kalkyl
Ansvarig för stipendierna är Petra Källman Navier,
Leg fysioterapeut. Besked ges under november
2020 och stipendiet betalas ut i samband
med årsmötet.

| FYIM-SEKTIONEN

Rapport

Tredje nordiska
idrottsfysioterapimötet
– Sportskongress 2020
År 2020 var fullspäckat med planerade konferenser för alla som lever
och andas idrottsmedicin. Bara under första kvartalet skulle man kunna resa från Sportskongres i Köpenhamn, till vår gemensamma OMT
och FYIM kongress i Stockholm och
sedan vidare till IOC i Monaco.
Slutligen skulle resan avslutas med
ett idrottsmedicinskt vårmöte i fina
Åre. Tyvärr blev det inte så. Såväl
IOC kongressen i Monaco som vårmötet i Åre blev inställt. Istället för
att vara på idrottsmedicinska kongresser sitter vi nu i digitala möten,
och istället för att välja outfits till
kongressmiddagar får vi nu välja ny
Zoom bakgrund. Men vi hann åtminstone med två kongresser – vår
gemensamma kongress med OMT
(som ni kan läsa mer om i detta
nummer) och Sportskongres i Köpenhamn. År efter år levererar
Sportskongres ett program med internationella föreläsare på toppnivå
och avslappnad atmosfär med
mycket utrymme för att träffa gamla och nya vänner. Det är en trevlig
kombination av nytta och nöje att
få lyssna till de senaste vetenskapliga rönen för att därefter få diskutera dessa fynd med presentatören
själv över en öl och hamburgare
klockan 02 på natten . Under de
senaste två åren har det i samband
med Sportskongres även hållits ett
möte med representanter från
danska, norska, finska och svenska
idrottsmediciniska föreningar. I år
hade jag äran att representera FYIM
på detta möte, och ni kommer nu
att få läsa en kort sammanfattning
av vad som diskuterades där.

Vad innebär det nordiska samarbetet? För att sammanfatta det så
kort som möjligt räcker tre ord: Att
dela kunskap! Det finns otroligt
mycket kompetens inom alla möjliga områden i alla nordiska länder.
Flyttar exempelvis din korsbandspatient till Danmark för att plugga?
Då vore det toppen att snabbt kunna hitta en dansk kollega som kan
fortsätta den påbörjade rehabiliteringen. Liksom Sverigekartan på
vår hemsida borde det således finnas ett register med experter inom
idrottsmedicin för samtliga nordiska länder. I dagsläget arbetar vi för
att länka ihop våra nätverk för att
underlätta ditt sökande! Du kan
redan nu registrera dig som Registered International Sports Physiotherapist via International Federation of Sports Physical Therapy
(IFSPT) för att göra dig själv internationellt synlig som svensk
idrottsfysioterapeut.
Det främsta ämnet som diskuterade
var dock hur vi ska bli bättre på att
förmedla ny kunskap till de som
behöver den – alla kliniker på fältet! Det kan ta över ett decennium
för vetenskapliga fynd att landa i
den kliniska vardagen. Ett sätt att
påskynda processen är att organisera trevliga, informativa kongresser
där deltagarna kan fylla sin ryggsäck med nya idéer och kunskaper.
Med Sportskongres i Danmark,
Höstkongress i Norge, SUFT kongress i Finland och så klart våra
egna kongresser här i Sverige finns
det gott om möjligheter för just detta! Vi ska nu koordinera oss ännu

bättre för att komplettera varandra
istället för att konkurrera, och
marknadsföra varandra mer effektivt i respektive land. Det diskuterades även alternativa vägar som t.
ex blogginlägg, infographics, eller
podcasts för att förmedla forskning
till kliniker på ett effektivt och underhållande sätt. Vore det inte toppen att kunna glida över till FYIMs
hemsida och läsa korta blogginlägg
om ny forskning med relevans för
din kliniska verksamhet? Vi tror att
det skulle kunna vara ett trevligt
sätt att engagera och intressera fler
för forskning, och öka implementeringen av evidens i klinisk praxis.
Nu blev ju tyvärr även Sportskongres 2021 inställt på grund av det
flyttade IOC-mötet i Monaco som
kommer att äga rum nästan samtidig. Man har dock redan börjat fila
på upplägget för en ännu bättre
Sportskongres 2022. Alla parter i
det nordiska samarbetet är inbjudna att föreslå föreläsare, symposier,
eller workshops. Vad är du sugen på
att se på programmet? Låt oss veta
om du har idéer eller förslag, och
gör det till din kongress!
I väntan på att kongressverksamheten återgår till det normala får vi
väl fortsätta med att välja bakgrund
i Zoom, men jag hoppas på att vi
snart kan mötas på givande och
intressanta idrottsmedicinska kongresser igen!
/ Skrivet av
Tobias Wörner
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Några rader från ok-sektionen
Denna gång fyller vi våra
sidor med
ett föredrag från
Ortopediveckan i
Norrköping, om
workshifting.
Vidare kommer en
favorit i repris, ”Hur ett bra gips
ska vara”. Det original jag lämnade
in förra gången var av så dålig teknisk kvalitet att det för de flesta var
omöjligt att tyda. Här kommer nu
ett nytt försök. Bilden visades bl.a.
på föredraget om Radiusmottagningen. Alla har väl läst om kvalitetspriset Fysioterapeuterna delade
ut? Där ingår bl.a. en sådan mottagning som tagit steget längre för där
bedöms röntgenbilder av fysioterapeuter och bara i vissa fall konsulteras läkare.
Ortopediveckan i Östersund,
ursprungligen planerad till augusti
2020, skjuts ett år framåt. Det medför en kedjereaktion och Malmö
flyttas ett år fram och vi i Göteborg/
Mölndal kommer att stå som värd
2023.

Vid årsmötet 5 mars kan vi se samma styrelsesammansättning som
förra året. Två föreläsare som disputerat nyligen, Hanna Lotzke och
Karin Romberg berättade utifrån
sina avhandlingar.
Våra planer på en utbildningsdag i
oktober står fast, med tema” Handen utifrån ett fysioterapeutiskt
perspektiv”. Vi hoppas att vi ska ha
möjlighet till sammankomster då,
men skulle annat ske lovar vi att
inbetalda avgifter kommer att återbetalas.
Jag blev lite snopen då en kurs
ställdes in med kort varsel, dock
kunde vi avboka boendet.
Där återbetalades ingenting, något
som drabbade min arbetsgivare
ekonomiskt.
Att inte nämna det som drabbat
hela Sverige och hela världen är
oundvikligt. Patienter över 70 får
knappast någon vård alls och jag
har blivit upprörd under dessa
veckor när jag träffat på de som fått
en omfattande planerad kirurgi
men bara något enstaka besök för
att personen fyllt 70 år. Utebliven
vård, vad är nödvändig vård? Jag
tror det är viktigt att kollegor som

följer de rekommendationer som
ges, återkopplar till den ortopedkirurgiska kliniken/sjukhuset/fysioterapeuterna och berättar hur det
ligger till. Undantag måste då göras
och när enda riskfaktorn i detta fall
kanske är åldern måste ställningstagande tas och även måste patienten
får vara med och säga hur de känner. Kommunicera. Ring! På min
arbetsplats har alla fått möjligheten
att pröva Skypemöten med patienter och kreativiteten har varit stor
för att möjliggöra möten med så
liten smittorisk som möjligt. En
känd fordonstillverkare i Göteborg
ställer upp med bil och chaufför för
att möjliggöra hembesök även från
sjukhuset. Och vi i vården kan få
andra arbetsuppgifter eller patientgrupper att arbeta med. Jag personligen är tacksam att ha en arbetsplats att gå till.
När världen tar paus så tar inte våren det. Ett intensivt fågelkvitter,
blommor som prunkar, grönskan
som kommer alldeles lagom fort.
Att människor promenerar mycket
mer och går på vandringar är ju
positivt. Vi får inte ge upp hoppet!
/Ethel Andersson
ok-sektionen

Maria Kyhlbäck, specialistsjukgymnast, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Workshifting
Maria Kyhlbäck, specialistsjukgymnast, berättade hur man arbetar
som fysioterapeut med primärbedömning på fotsektionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Under ett år inkommer ca 1000
remisser till fotsektionen, framför
allt från primärvården. Fotkirurgerna klarar av max 650 nybesök på
ett år, och 400 patienter kan sedan
opereras. Remisserna bedöms varje
vecka och fördelas mellan specialistläkare, ST läkare och fysioterapeut. Målet är att selektera patienterna så att fotkirurgerna enbart
träffar de patienter som kan bli aktuella för kirurgi.
Fysioterapeut träffar 5–9 patienter
per vecka som nybesök på fotsektionen. Patienter aktuella för primärbedömning av fysioterapeut är
de som har hälsenebesvär, plantarfascialgi, begynnande plattfot, muskelsvaghet, instabilitet eller oklar
smärta utan malignitetsmisstanke.
Efter undersökning bedöms om be-

svären kan lindras av träning/fysioterapi. Sedan sker diskussion och
fortsatt handläggning vid en konferens med fotkirurg. Ungefär hälften
av patienterna återremitteras till
primärvården, övriga får ett läkarbesök.
Vid undersökningen hos fysioterapeut analyseras gångfunktion och
belastning på foten i stående. Rörlighet undersöks i såväl fotled, småleder i foten samt tåleder. Vidare
undersöks stabilitet, muskelfunktion, neurologi, och cirkulation.
Leder, muskler och senor palperas.
Mekanisk ultraljudsdiagnostik används i viss utsträckning.
Patienten tillfrågas om eventuell
tidigare behandling eller träning:
vad och hur? En träningsperiod
kan initieras och vid behov kan ett
uppföljande läkarbesök bokas in
efter tre månader.
Fysioterapi är en stor del i behandlingen av fotbesvär, och på Akade-

miska sjukhuset följer fysioterapeut
upp de patienter som genomgått
fotkirurgi med postoperativ rehabilitering. Fysioterapeuten initierar
också behandling/träning för patienter som inte opereras, exempelvis med stabiliseringsträning, eccentrisk träning vid achillestendinos, eller aktivering av intrinsicmuskulaturen och tibialis posterior
vid plattfotsbesvär.
Vem är vinnare i denna workshifting? Inför nybesök till fysioterapeut krävs slätröntgen. Vid följande
fotkonferens kan beslut tas om t.ex
belastad röntgen eller MR inför planerat läkarbesök, dvs det annars
första läkarbesöket med slätröntgen
sparas in. För patienten kortas väntetiden och hen kan få både träningsråd och en läkarbedömning.
Maria Kyhlbäck/
Ethel Andersson
ok-sektionen

Gipskanten
går proximalt
om distala
böjvecket

Tummen kan
sträckas i
IP-leden

Kontrollera
att:

MCP-lederna
kan sträckas
fullt

Tummen kan
opponera mot
toppen dig IV

Tummen inte
ligger ”intryckt”
i handen
Fingrarna kan
flekteras i
IP- och
MCP-leder

Fingrarna kan
abduceras

Min forskning handlar
om prehabiliteringen (tiden
innan kirurgi), hur
man som
fysioterapeut kan
förbereda patienter
som skall
genomgå
steloperation
av ländryggen.
De patienter som
jag träffade i min kliniska
vardag och som hade genomgått
steloperation av ländryggen hade
erhållit varierande grad av icke farmakologiska rehabiliteringsinsatser
inför sin operation. Detta väckte
min nyfikenhet och intresse för att
lära mig mer om hur man skulle
kunna förbereda denna patientgrupp inför sin ländryggsoperation.
Då vi startade vårt forskningsprojekt 2012 fanns det endast en publicerad artikel som hade utvärderat
en prehabiliteringsintervention för
denna patientgrupp.

Syfte
Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka om
patienter med segmentrelaterad
rörelsesmärta i ländryggen som erhåller ett fysioterapeutiskt person-centrerat prehabiliteringsprogram baserat på ett kognitivt beteendeperspektiv upplever en större
förbättring efter steloperation i
ländryggen än patienter som erhåller sedvanligt omhändertagande.
Avhandlingsarbetet bestod
av fyra delarbeten.
Då det fanns stora kunskapsluckor
avseende vad en prehabiliteringsperiod för dessa patienter skulle innehålla utvecklade vi ett vetenskapligt
väl förankrat fysioterapeutiskt prehabiliteringsprogram (delstudie 1
och 2).
I delstudie 3 undersökte vi hur fysiskt aktiva patienter med långvarig
ländsryggssmärta var innan de genomgick planerad steloperation av
ländryggen. Vi använde oss av en
rörelsemätare (accelerometer) som
patienten fick bära i ett band runt
midjan i 7 dagar under vaken tid.
Våra resultat jämförde vi med

WHO:s rekommendationer för
hälsobefrämjande fysisk aktivitet.
Vidare undersökte vi om psykologiska faktorer som rörelserädsla,
katastroftankar och tilltro till sin
förmåga att bedriva fysisk aktivitet
hade något samband med nivån av
fysisk aktivitet inför steloperationen.
Delstudie 4 utvärderade effekten av
vårt prehabiliteringsprogram gentemot sedvanligt preoperativt omhändertagande. Vi genomförde en randomiserad kontrollerad studie och
inkluderade 118 patienter som randomiserades till interventions- eller
kontrollgrupp.
Interventionsgruppen (59 patienter), erhöll vårt utvecklade prehabiliteringsprogram (aktiva interventionen) som bestod av fyra behandlingssessioner ledd av fysioterapeut
innan steloperationen och en telefonuppföljning 2 veckor efter operationen. Kontrollgruppen (59 patienter), fick sedvanlig preoperativ information som bestod av en behandlingssession ledd av fysioterapeut innan steloperationen.

WHO:s rekommendationer för hälsobefrämjande fysisk aktivitet
• Åtminstone 150 minuter fysisk aktivitet i måttlig intensitet (rask promenad) per vecka
eller
• 75 minuter fysisk aktivitet i hög intensitet per vecka
• Fysisk aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras för att uppnå rekommendationerna

”Idé och layout Johanna Blomstrand, specialistarbetsterapeut,
verksam på Handmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal”

• 7 500 steg per dag rekommenderas för att uppnå hälsoeffekterna av fysisk aktivitet.
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In patients with severe low back pain planned
for lumbar fusion surgery

Gipset inte
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Gipset inte
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Person-centred prehabilitation
program to improve functioning

MANUALEN NR 2 - 2020

Gipset
tillåter fri
rörlighet i
armbågen

31

Titel på avhandlingen
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”Då man jämför våra
resultat med WHO:s
rekommendationer för
hälsobefrämjande
fysisk aktivitet var det
endast 17 % som uppfyllde dessa rekommendationer.”
Vidare fann vi att rörelserädsla och
grad av funktionsnedsättning hade
samband med hur många steg patienten gick per dag. Det betyder
att om rörelserädsla minskar och
funktionsnedsättningen förbättras
kan en patientens antal steg som
den går per dag öka. Förvånande
var att vi inte fann något samband
med självskattad smärtintensitet i
ländryggen och fysisk aktivitetsnivå
i vår patientgrupp.
Resultat randomiserade
kontrollerade studien
(delstudie 4)
Gruppen som erhöll den aktiva in-

terventionen hade lägre smärta i
ländryggen, lägre nivå av katastroftankar, rörelserädsla och depressiva
symtom samt skattade högre nivå
på patient-specifik funktionsskala
och hälsorelaterad livskvalitet 1
veckan före steloperationen. Detta
tyder på att den aktiva interventionen hade en tendens till att påverka dessa faktorer i positiv riktning.
Dessa förändringar var inte statistisk signifikanta mellan grupperna
och bör således tolkas med viss
försiktighet.
En annan viktig upptäckt var att de
patienter som genomgick den aktiva interventionen före steloperation
av ländryggen skattade en signifikant högre hälsorelaterad livskvalitet 6 månader efter operationen
jämfört med kontrollgruppen. Den
största skillnaden mellan grupperna
i hälsorelaterad livskvalitet sågs
efter den aktiva interventionen,
som utvärderades 1 vecka före steloperationen.
Vi fann också att den fysiska aktivitetsnivån (mätt med accelerometer) var högre i gruppen som erhöll
den aktiva interventionen, både gällande steg per dag och tid som tillbringades i mera intensiv fysisk
aktivitet (en snabb promenad) 6
månader efter operationen i jämförelse med baslinjemätningarna. I
kontrollgruppen fann vi att den fysiska aktivitetsnivån, både gällande
steg per dag och tid som tillbringades i mer intensiv fysisk aktivitet,
var lägre vid 6 månader jämfört
med baslinjemätningen. Skillnaderna i fysisk aktivitet mellan grupperna var däremot inte signifikant.
Vid 6 månader postoperativt var
det ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende funktion
mätt med det ryggspecifika frågeformuläret Oswestry Disability Index
(ODI). Båda grupperna uppnådde
kliniskt relevanta skillnader i ODI
redan vid 8 veckor post operativt

och vid 6 månader hade de ryggspecifika problemen i stort sett normaliserats.
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Resultat fysisk aktivitet inför
steloperation i ländryggen
(delstudie 3)
I delstudie 3 fann vi att patienter
som står på väntelista inför steloperation av ländryggen har en låg fysisk aktivitetsnivå. Då man jämför
våra resultat med WHO:s rekommendationer för hälsobefrämjande
fysisk aktivitet var det endast 17 %
som uppfyllde dessa rekommendationer. Det innebär att 83 % av patienterna hade en låg fysisk aktivitetsnivå inför sin ryggoperation. I
variabeln steg per dag var det 54 %
av patienterna som inte uppfyllde
rekommendationerna. Om dessa
patienter bibehåller en låg fysisk
aktivitetsnivå även efter sin ryggoperation kan detta leda till sämre
hälsa och nedsatt livskvalitet på
längre sikt.

Båda grupperna erhöll kliniskt relevanta skillnader i de flesta undersökningsvariablerna redan vid 6
månader efter operationen. Detta
tyder på att steloperationen tillsammans med det preoperativa omhändertagandet (både den aktiva interventionen och sedvanligt omhändertagande) samt den postoperativa
rehabiliteringen var betydelsefull
för patienten.
Prehabilitering och personcentrerad vård
Baslinje mätningarna från delstudie
3 och 4 visade att patienter med
långvarig ländryggsmärta som står
på väntelista för att genomgå steloperation i ländryggen har rörelserädsla (kinesiofobi), moderat nivå
av katastroftankar, nedsatt tilltro
till sin förmåga att utföra fysisk aktivitet, samt nedsatt fysisk aktivitetsnivå. Variationen i patientgruppen, avseende både fysisk aktivitet
och psykologiska faktorer var stor.
Dessa faktorer kan tillsammans påverka utfallet av ländryggskirurgin.
Denna information stödjer vikten
av en person-centrerad rehabilitering och betydelsen av ett personligt omhändertagande både före och
efter operationen. Vi har utvecklat
ett person-centrerat prehabiliteringsprogram i flera steg som kan
utgöra en bas för vidare utveckling
av det preoperativa omhändertagandet för både ”vår” patientgrupp
men även för andra patientgrupper
som skall genomgå ländryggskirurgi.
Resultaten från våra studier samt
de studier som nu finns publicerade
har tillfört ny kunskap som kan
komma till nytta för att fortsätta att
utveckla ett optimalt omhändertagande för patienter med degenerativa ländryggsbesvär inför ländryggskirurgi. Dock är det vetenskapliga
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Fig. 1 Schematisk bild över hur en prehabiliteringsperiod kan påverka funktionen hos en patient.
kunskapsläget fortsatt magert avseende den optimala rehabiliteringen
för patienter med degenerativa
ländryggsbesvär både före och efter
ländryggskirurgi.
Konklusion
Patienter som står på väntelista för
att genomgå steloperation av ländryggen har en låg fysisk aktivitetsnivå och är därmed i riskzonen för
att på sikt utveckla sämre hälsa. En
stor andel av patienterna (78%) del-

tog i den aktiva interventionen och
interventionen tolererades väl. Om
en fysioterapeutisk intervention
före kirurgi kommer att visa någon
effekt på längre sikt behöver studeras vidare samt om patienter med
högre risk för sämre utfall av kirurgi upplever en större effekt av interventionen.
Länk till avhandlingen:
http://hdl.handle.net/2077/56913

Hanna Lotzke
Leg fysioterapeut, Med doktor
Spine Center Göteborg
Institutionen för de kliniska
vetenskaperna, ´
Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska Akademin
Göteborgs Universitet

Extrajobba med digital
Extrajobba
medmed
digital
Extrajobba
digital
artrosbehandling
artrosbehandling
artrosbehandling

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

vi tillsammans göra artrosvård tillgängligt för alla!
Läs mer och anmäl dig på www.jointacademy.com
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Föreläsning om avhandlingen ”Spinal
mobility, muscle strength and function
in patients with idiopathic scoliosis –
Different aspects on long term outcome”
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av Karin Romberg
Avhandlingen består
av fyra delarbeten. Syftet är
att i ett
långtidsperspektiv utvärdera olika
aspekter
av ryggfunktion
och respiratorisk funktion hos patienter med idiopatisk
skolios som fått sin diagnos innan
skelettmognad. Patientgrupperna
har antingen fått diagnosen idiopatisk skolios före 10 års ålder eller
efter 10 års ålder. Debut före 10 års

ålder innebär en ökad risk för försämrad lungfunktion. Debut efter
10 års ålder är den allra vanligaste
formen.
Bakgrunden till studierna är att det
till stor del saknas långtidsresultat
av fysisk funktion hos dessa patientgrupper. Syftet var därför att
undersöka medelålders patienter
som behandlats med korsett eller
operation under barndomen/ungdomen och utvärdera deras ryggrörlighet, uthållighet i bålmuskulatur,
ryggsmärta och funktion, bröstkorgsrörlighet relaterat till lungfunktion och bröstkorgsdeformation. Validiteten hos olika metoder
att mäta lungfunktion utvärderades
också. Två av avhandlingens delarbeten beskrivs nedan.

Utvärdering av rörlighet, muskelstyrka samt ryggsmärta och funktion minst 20 år efter operation
eller korsettbehandling av adolescent idiopatisk skolios
Danielsson AJ, Romberg K,
Nachemson AL. Spinal range of
motion, muscle endurance, and
back pain and function at least 20
years after fusion or brace treatment for adolescent idiopathic
scoliosis: a case control study.
Spine. 2006;31(3):275-83.
Minst 20 år efter avslutad behandling undersöktes 237 patienter som
fått skolios efter 10 års ålder. 102
hade korsettbehandlats och 135
hade blivit opererade som barn eller tonåringar. De jämfördes med en
frisk kontrollgrupp avseende rörlighet i ryggen, uthållighet i bålmuskulaturen samt utvärderades med
ett ryggspecifikt livskvalitetformulär. De mätinstrument som användes för rörlighetsmätning var kyfometer, myrinmätare och måttband.
Uthållighet i bålmuskulaturen mättes med modifierad Kraus-Weber
test (flexorer) och modifierad Sörensen test (extensorer) och det
ryggspecifika livskvalitetsformuläret
som användes var Oswestry disability index. Resultaten visade att
Respiratory Movement Measuring Instrument (RMMI) mäter
andningsrörelser som skillnad i
anterior-posterior diameter i bröstkorgen under djupandning.

Andningsmuskelstyrka mäts med Maximal Inspiratory Pressure (MIP) och Maximal Expiratory Pressure (MEP).

rörligheten i lumbalryggen och uthålligheten i bålmuskulaturen var
nedsatt hos båda patientgrupperna.
Deras självrapporterade fysiska
funktion uppvisade däremot ingen
betydande nedsättning.
Utvärdering av thorakal rörlighet
och sambandet med lungfunktion
och bröstkorgsdeformation hos
patienter som tidigt fått diagnosen idiopatisk skolios
Romberg K, Fagevik Olsén M,
Kjellby-Wendt G, Lofdahl Hallerman K, Danielsson A. Thoracic
mobility and its relation to
pulmonary function and ribcage
deformity in patients with early
onset scoliosis – a long term
follow-up. Spine Deformity
2020;Apr8(2):257-268.

Minst 26 år efter avslutad behandling undersöktes 106 patienter som
fått skolios före 10 års ålder. 57 patienter hade korsettbehandlats och
49 hade blivit opererade som barn
eller tonåringar. Rörligheten i
bröstryggen, thoraxexpansion och
andningsrörelser undersöktes och
jämfördes med referensvärden. I en
subgrupp med 33 patienter undersöktes styrkan i andningsmuskulaturen. För att mäta rörligheten i
bröstryggen användes kyfometer,
förmågan att expandera bröstkorgen mättes som thoraxexpansion
med måttband på två nivåer vid
maximal in- och utandning och för
mätning av andningsrörelser användes Respiratory Movement Measuring Instrument (RMMI). Styrkan
i andningsmuskulaturen mättes

med Maximal Inspiratory Pressure
(MIP) och Maximal Expiratory Pressure (MEP). Resultaten visade att
thoraxexpansion och andningsrörelser var nedsatt hos båda patientgrupperna. Styrkan i andningsmuskulaturen var lägre hos de opererade patienterna jämfört med referensvärden. En multivariat analys
visade att de starkaste faktorerna
för att förklara den totala lungkapaciteten (TLC% predicted) var kön,
korsett typ och rökvanor. Patienter
med skolios bör därför bestämt avrådas från att röka.

Utvärdering av artrosskolan
– färsk avhandling
Vi i styrelsen gratulerar vår tidigare
styrelsemedlem Therese Jönsson
som 20 mars försvarade sin avhandling med titeln: ”A Supported
Osteoarthritis Self-Management
Program for people with knee and
hip Osteoarthritis – outcomes and
factors associated with
response”.

Artros
drabbar omkring en fjärdedel av
världens befolkning över 45 år och
är den vanligaste ledsjukdomen.
Den beräknas öka bl.a. pga en äldre
befolkning samt mer stillasittande
och fler överviktiga.

”Bättre Omhändertagande av Patienter med Artros ”(BOA) startades 2008 med syfte att utbilda fysi-

lan som var assoicerade med en
klinisk meningsfull smärtreduktion.

Det övergripande syftet med denna
avhandling var att få en fördjupad
kunskap om resultatet av behandling med artrosskola. Den bedrivs
på fler än 500 primärvårdsenheter i
Sverige. De tre första delarbetena
var registerstudier.

- inte hade önskemål om operation

Delarbete I som inkluderade nästan
45 000 patienter med höft och eller
knäartros som deltagit i artrosskola.
Självrapportering skedde före artrosskola samt tre och tolv månader
efter genomför skola. Vid tre månader hade smärtan minskat, den hälsorelaterade livskvaliteten ökade
liksom tilltorn till sin egen förmåga.
Det var färre patienter som var rörelserädda, åt läkemedel, önskade
operation samt sjukskrivna.
I den andra delstudien undersökte
man om smärtlindringen skiljde sig
beroende på vilken del av artrosskolan man deltagit i samt om det
förelåg skillnader beroende på om
patienterna hade knäartros eller
höftledsartros.
1)endast teori 2) teori plus hemträning 3)teori plus handledd träning. Resultatet visade att patienterna som deltagit i hemträning
eller handledd träning upplevde
mer smärtlindring än de som enbart deltog i teoridelen.
Patienter med knäledsartros svarade bättre på behandlingen än de
med höftledsartros.
I den tredje delstudien undersöktes
vilka faktorer före start i artrossko-

”Välkommen till denna vackra
byggnad, Stadsmuseet, som
ligger mellan Centralstationen
och Stenpiren, utmed kanalen.”

Resultatet visade att patienter hade
högre chans att uppnå detta om:
- inte upplevde daglig smärta

Vår utbildningsdag med tema:

- vid unilateral artros

”Handen ur ett
fysioterapeutiskt
perspektiv”

- lägre BMI
Den fjärde delstudien var en klinisk
studie med en kontrollgrupp där
250 patienter med knä- och/eller
höftledsartros var inkluderade. Behandlingsgruppen deltog i artrosskola och kontrollgruppen erbjöds
ingen behandling. I studien mättes
fysisk aktivitet med en accelerometer innan samt vid tre och tolv månader efter start i artrosskolan. Resultatet visade att varken tid i stillasittande eller fysisk aktivitet på
måttlig nivåförändrades vid tremånadersuppföljningen. Efter tolv månader minskade antal minuter av
fysisk aktivitet på måttlig nivå.

Den ena föreläsaren är Jenny Rosengren, specialistfysioterapeut inom ortopedi som arbetat
med handrehabilitering sen 1998. Nu är hon
verksam på Handcenter i Stockholm.

Detta visar på svårigheten att förändra livsstil och beteende.

Den andre föreläsaren är Joakim Strömberg
som är handkirurg och ortoped på Alingsås
lasarett.

Therese ser ett behov av att hitta
strategier för att hjälpa patienter att
förändra livsstil och beteenden, välkomna träning och fysisk aktivitet.
Det är vanligt med samsjuklighet i
form av hjärt- eller kärlsjukdom,
högt blodtryck och diabetes bland
de som har artros. Vi behöver satsa
på mer övergripande hälsoinsatser.

Ethel Andersson – oksektionen /
bl.a. utifrån Therese Jönssons
”Svensk sammanfattning”

Ett visst lokalt inslag från styrelsemedlemmar
som är verksamma på Mölndals sjukhus/Handmottagningen.

Foto: Lucia Escarate & Helena Joelsson

Grundbehandlingen vid artros är
träning, information och vid behov
viktreducering. Vid otillräcklig effekt kan den kompletteras med läkemedel, passiva behandlingar,
hjälpmedel och operation. Trots att
dessa behandlingsriktlinjer funnits i
tiotal år erbjuds bara hälften av de
patienter som söker vård för artros
detta.

oterapeuter och arbetsterapeuter i
att behandla artrospatienter enligt
rådande evidens, genom artrosskola
samt utvärdera denna behandling
via ett register, BOA registret.
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Catell medverkar som utställare, ev. något mer
företag, dock oklart i skrivande stund.
Vanligt förekommande förvärvade sjukdomar
och skador i hand och handled, undersökning,
behandlingsalternativ, praktisk tillämpning mm.

Varmt välkomna
16 oktober!

Anmälningsdag, kostnader och mer utförligt
innehåll: gå in på hemsidan.

SYFTE MED PRISET ÄR :
• Hedra Freddy Kaltenborn och hans
arv inom OMT, nationellt och
internationellt.
• Förankra sektionens historiska rötter
• Stimulera till klinisk kvalitetsarbete
både när det gäller kliniskt handhavande och utveckling, men också
dess vetenskapliga förankring.

NOMINERING:
Vetenskap om nominering sker via
annonsering i Manualen, sektionens
hemsida och via Facebook samt fysioterapeuternas hemsida. Nominering med
motivering kan göras av leg. fysioterapeut som är medlem i OMT sektionen
och skall vara öppen (ej anonym).
Nomineringen skall ske senast
15 december året innan och skickas
in till vald styrelseledamot i enlighet
med annonsen om nominering.
BESLUT:
Beslut fattas av en jury bestående av
sektionsstyrelsen. Beslut fattas med
majoritet via sluten omröstning efter
presentation och diskussion.

STOPPA

PRESSARNA
– SENASTE NYTT FRÅN FYIM
Öga mot öga.
FYIM ger dig som medlem chans att
komma hem till någon av våra många
duktiga fysioterapeuter för att via Zoom lyssna
på fakta och tankar kring ett viktigt ämne inom
ysisk aktivitet och idrottsmedicin. Du kommer
ha möjlighet att ställa frågor och diskutera.
Sommarstart blir 16 juni 18.00 då
Med dr Annelie Brorsson kommer
att diskutera hälsenor.
Zoomlänk kommer att skickas
till dig via medlemsbrev några dagar innan.

Våren är här och den har bjudit på
en hel del solsken under sista delen
av april. Tur är väl ändå det med
tanke på Covid-19 och restriktionerna, allting är annorlunda nu.
Förutom att man nu ska undvika
att träffas p.g.a. smittspridning så
är det tomt i större delen av tidboken på jobbet. Men det tråkigaste
ur sektionens synvinkel är att vi
har varit tvungna att ställa in årets
MDT konferens med titeln ”MDT
vid motions- och idrottsskador”. Vi
valde detta tema då MDT synsättet
av de flesta används främst på besvär i columna, men dess principer
kan användas mycket bredare än så
och det ville vi nå ut med till fler.
Innehållet i den här utgåvan av
Manualen skulle ha varit en återspegling av föreläsningarna men så
blev det inte denna gång. Det återstår att se hur vi kommer göra
framöver då planen är att ha
konferens vartannat år.
Förutom vår egen MDT konferens
så blir även den internationella
MDT konferensen med den passande titeln: ”The burden of muskuloskeletal disability - Are we moving in
the right direction?” inställd i år
och istället planeras denna att hållas den 6–8 augusti nästa år.
Men inget ont som inte har något
gott med sig. Först när krisen slog
till så fick befintlig men ändå lite
”ny” teknik möjlighet att kliva fram
på riktigt, och göra så att vi kan
mötas digitalt istället för fysiskt.
Detta anammade vi själva genom
att hålla årsmötet och föreläsningen
”Nytt inom MDT” med MDT-läraren
Göte Norgren digitalt, vilket fungerade riktigt bra. Även i många
verksamheter har man styrt om
fysiska besök till digitala och vad
passar då bättre än en fysioterapeu-

tisk metod/synsätt som till största
del handlar om patientens egna rörelser, kliniskt resonemang och rådgivning. Om detta kan ni läsa lite
mer i detta nummer då Calle Lindqvist, en av MDT-lärarna, delar med
sig av sina erfarenheter.
Vi hoppas att viruset snabbt är under kontroll så att livet kan återgå
till det normala och att alla fysioterapeuter som törstar för ny kunskap kan ta del av McKenzie insti-

tutets omfattande kursprogram till
hösten.
Själv kommer jag ta det lite lugnt
under några månader då jag går på
pappa”ledighet”.
Hoppas ni får en härlig vår och
sommar trots allt!
Mark Aarts
Ordförande i MDT-sektionen
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Utdelas till personer som har visat en
betydande insats inom OMT specialistområde. Priset delas ut på OMT sektionens kongress. Priset består av ett
diplom, blomster och ära. Vi uppskattar
gärna att pristagaren medverkar i en
närmare presentation i vår tidning
samt hemsida och facebook.

Ordförande har ordet
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Nu dags för Nominering
för Kaltenbornpriset 2021!
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rustning tillgänglig t.ex. träningsmatta eller gummiband, vi måste
vara väldigt skarpa i vårt kliniska
resonemang och noggrant välja ut
vilka tester vi vill utföra. Tro mig,
”less is more” och detta gäller ännu
mer vid ett digitalt besök.
För att få ett digitalt besök att
fungera bra finns det några saker
att tänka på. Det är avgörande att
vara väl förberedd.
- Ställ in kameran och se till att
väggen bakom dig är så neutral
som möjligt (inga brokiga tavlor,
stora växter eller liknande).

MDT-lärare Calle Lindqvist ser nya möjligheter med digitala besök

Digital MDT- överraskande
fördelar och stort intresse
I ett par års tid hade jag hört om
det från MDT-sjukgymnaster runt
om i världen, att det vi utför i behandlingsrummen går att göra online med digitala besök på videolänk.
Så när företaget jag arbetar för, Feelgood Företagshälsa, införde möjligheten att göra våra besök digitala
hösten 2019 så hoppade jag på direkt för att prova. Intresset var
minst sagt svalt för att inte säga
obefintligt. Ingen patient ville ha ett
videobesök och jag kanske inte var
så bra på att rekommendera det
heller. Men jag hade min licens till
programmet Visiba Care i alla fall.
Feelgood låg i startgroparna med en
färdig teknisk lösning och en hel
del personal hade fått en första introduktion från IT-ansvarig.

genomföra besök digitalt, samtidigt
som det blev en del av vad vi kunde
göra från Feelgoods sida för att
minska resande till mottagningen
och antalet sociala kontakter. Jag
och mina kollegor (sköterskor, läkare, psykologer) var förberedda och
hade verktygen redo att möta den
snabbt växande efterfrågan på digitala besök. Den första bokningen av
ett digitalt besök dök upp i min tidbok och jag hade någon vecka tidigare haft min genomgång av det
tekniska med IT-ansvarig, så jag
tänkte att det var väl bara att kasta
sig ut i det. Efter detta besök har
inlärningskurvan pekat spikrakt
uppåt och man lär sig hela tiden
fler och fler moment som får besöken att fungera bättre.

I mitten på mars ändrades allt. Med
Coronapandemin föredrog helt
plötsligt ett stort antal patienter att

Fördelarna som jag har märkt efter
en månads intensivt arbete med
digitala besök är flera. Det första

som slog mig var kanske inte så
oväntat egentligen, men det är bra
mycket enklare att sammanföra
patientens förväntningar på besöket
med det som jag kan erbjuda; rådgivning och rörelser. Att vi sedan
med MDT både kan klassificera,
utforma behandlingsprogram och
även hänvisa vidare genom att analysera rörelser och symtomrespons
är en otrolig fördel gentemot andra
sätt att arbeta på inom muskuloskeletal fysioterapi. När dessutom tiden vi ofta får spendera vid ett vanligt besök för att motivera patienten
att följa våra råd är om inte helt
borta, så i alla fall kraftigt minskad,
blir hela arbetssättet väldigt effektivt.
Digitala besök kräver på flera sätt
mer av oss som kliniker; vi måste
vara mycket väl förberedda med
hur vår kamera står, att vi har ut-

- Sitt en bit ifrån kameran när du
pratar med patienten. Sitter man
för nära blir det svårt att samtidigt se vad patienten gör, hålla
koll på sig själv samt titta in i
kameran. Det brukar vara lagom
att sitta så att ungefär hela min
överkropp är med i bild.
- Använd internet-kabel om möjligt, trådlöst nätverk ger alltid
sämre bild- och ljudkvalitet. Tekniskt strul är det sista du vill ha
när det väl är dags för besöket.
- Ibland kan även headset vara att
föredra istället för datorns inbyggda högtalare och mikrofon.
Se till så att patienten har fått så
mycket information som möjligt
innan så att de inte kopplar upp
dig vid middagsbordet, under en
bilfärd eller i ett litet skrymsle
där hemma där de inte kan utfö-

som möjligt förstå patientens
besvär. Eventuellt kan man ta
hjälp av anhörig för att utföra
terapeutövertryck!

ra rörelseundersökningen på ett
tillfredsställande sätt.
Jag öser på med några fler fördelar:
Patienten slipper restiden till och
från kliniken, man kan som fysioterapeut äntligen få möjlighet att
ibland jobba hemifrån och det går
att uppnå mycket bra resultat även
vid ett digitalt besök. Min upplevelse hittills är även att digitala besök
blir mer personliga, då det genomförs i patientens egen miljö om det
så är på arbetet eller i hemmet.
Detta tror jag kan få många patienter att vara mer avslappnade än om
de sitter på en steril brits i ett undersökningsrum.
Några fler tips:
- Se till att göra en ordentlig introduktion av dig själv, vem du är,
vad du jobbar med och vad du
tror dig kunna göra för just den
här patienten som är framför dig
på skärmen.
- Professionellt utseende, minst
jobbtröjan ska vara på=)
- Digitala besök ställer stora krav på
kliniskt resonemang och på en
noggrann anamnes. Hasta inte
igenom detta!
- Kan vi inte använda oss av manuella tekniker och kraftprogressioner så kan jag skarpt rekommendera att använda fler repetitioner, statiska test och provokativa
teststrategier för att så snabbt

Ska jag också prata lite kort om
begränsningar av digitala besök så
är det enda hittills att det var en
patient där jag inte kunde utföra
provokationstester av SI-led. Det
får anstå till senare. Frågan om ekonomisk ersättning dyker ju också
upp på flera håll och hos oss på Feelgood kostar ett digitalt besök samma som ett fysiskt besök på mottagningen, då vi är helt övertygade om
att de är likvärdiga.
När coronaviruset sprids mindre i
samhället och vi går tillbaka mer
till det normala igen så är jag övertygad om att digitala besök är här
för att stanna. Många kommer att
fortsatt vilja ha besöket digitalt,
men en del patienter kommer såklart också att föredra besök på
mottagningen. MDT passar som
handen i handsken för detta ändamål eftersom man använder sig av
upprepade rörelser, statiska positioner och symtomrespons för att
klassificera och behandla. Så om du
inte redan provat, fråga din chef om
det finns möjlighet att sätta igång.
Digitala fysioterapibesök är en del
av framtiden och MDT ska leda den
utvecklingen.
/Calle Lindqvist,
MDT-lärare

Några tips på inspiration och kliniska tips finns i dessa webinarer från Danska
MDT-gruppen och podcasten Mechanical Care Forum:
https://www.facebook.com/DanskSelskabMDT/videos/229533538425350/
https://www.facebook.com/278100368969599/posts/2813142148798729/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
http://www.mechanicalcareforum.com/podcast/300
Frågor eller funderingar? Skicka ett mejl till calle.lindqvist@feelgood.se
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OBS! INTE EN KLASSIFIKATION/SUBKLASSIFIKATION
UTAN ENBART EN SYMPTOMBESKRIVNING!!!
PROVISIONAL CLASSIFICATION
Derangement

Central or symmetrical

Unilateral or asymmetrical above knee Unilateral or asymmetrical below knee

Directional Preference:
Dysfunction: Direction
Drivers of pain and / or disability:

Postural
Contextual

OTHER Subgroup:

Cognitive

Emotional

Comorbidities

OBS! INTE HELLER EN KLASSIFIKATION
Statusblad på svenska finns uppdaterade på svenska hemsidan

Istället för en fysisk föreläsning
blev denna föreläsning den första
digitala föreläsningen som MDTsektionen anordnade och den hölls
av MDT-lärare Göte Norgren. Här
följer en sammanfattning av det
viktigaste att känna till i denna
intressanta föreläsning:

Klassificering
Förändringar inom gruppen Spinal
Other: Icke reducerbart derangement är ersatt av:
1) MUR (Mechanically Unresponsive Radicular syndrome): Definition: ” Radicular presentation
consistent with a currently unresponsive nerve root compromise” Kriterier:
• ” Symptoms presenting in a radicular pattern in the upper or
lower extremity”.
• “Accompanied by varying degrees of neurological signs and
symptoms”.
• “There is no centralisation and
symptoms do not remain better
as a result of any repeated movements, positions or loading strategies”.

2) Mekaniskt Inkonklusiv: Definition: “Unknown musculoskeletal
pathology” Kriterier:
• “Derangement, Dysfunction,
Postural and subgroups of
OTHER excluded”.
• “Symptoms affected by positions
or movements BUT no recognisable pattern identified OR inconsistent symptomatic and mechanical
responses on loading”.
Entrapment är borttaget och hamnar nu under MUR definitionen.

Uppdaterade
definitioner
Derangement Syndrome: “is a clinical presentation which demonstrates Directional Preference in
response to loading strategies and
is typically associated with movement loss. A common feature in the
spine is centralisation”.
Riktningspreferens: “describes the
clinical phenomenon where a specific direction of repeated movement and/or sustained position results in a clinically relevant improvement in symptoms. This impro-

Statusblad på svenska finns uppdaterade på svenska hemsidan

vement is usually accompanied by
an improvement in function or
mechanics or both. Its presence
and relevance is determined over
2-3 visits”.
Dysfunktion: “In the spine; Dysfunction Syndrome is a clinical presentation where symptoms are produced consistently and only at a
limited end-range of movement”.
För extremiteterna motsvarar ovanstående benämning Artikulär Dysfunktion. För extremiteterna finns
även definitionen Kontraktil Dysfunktion: “a clinical syndrome
where symptoms are produced with
sufficient loading of the musculotendinous unit”.

Posturalt syndrom
“a clinical presentation where
symptoms are produced only from
prolonged static loading”.
Torticollis benämns numera
Lateral deviation.
Statusblad
Nya statusblad för columna finns
tillgängliga på hemsidan. Ändringar
har skett i bedömning av hållningen

i form av borttagande av negativa
ord samt tillägg av funktionella utgångsvärden. Även tillägg med samsjuklighet, mål/förväntningar/egna
föreställningar samt tillägg under
klassifikationen med riktningspreferens. Även en rubrik med bidragande orsak till smärta och/eller
funktionsbegränsning har lagts till.

Pain and Disability
Drivers
Den stora nyheten i innehållet i
grundkurserna från januari i år är
en fördjupning i multidimensionella
faktorer, så kallade ”drivers for pain
and disability” som kan bidra till
smärta och funktionsnedsättning,
utöver det mekaniska perspektivet.
Göte sammanfattande kunskapsläget och refererade till en artikel av
Yannich et al (2017), ”Rehabilitation management of low back pain
– it´s time to pull it all together.”
Den ligger under open access och
är enkel att ladda ner från nätet.
Författarna presenterar i artikeln
en teoretisk modell som kan användas som kliniskt stöd för att optimera vårdåtgärderna för patienter
med ländryggsmärta. Den utgår
från 5 domäner:

1) Nociceptive pain drivers:
A=Responders: denna kategori består av patienter med nociceptivt
betingad smärta som kan klassificieras och behandlas inom MDT
syndromen derangement, dysfunktion eller posturalt syndrom.
B=Nonresponders: denna kategori
har en nociceptivt betingad
smärta men kan inte klassificeras inom de tre syndromen. Här
hittar vi gruppen Mekaniskt Inkonklusiv.
2) Nervous system dysfunction drivers: Neuropatiskt betingad
smärta, d v s orsakad av central
eller perifer skada på nervsystemet. Här finns patienter med
MUR och även patienter som
som uppvisar en överkänslighet i
systemet t.ex. allodyni, hyperalgesi, central sensitisering.
Pain Detect Questionnaire och
DN 4 Questionnaire är exempel
på kliniska verktyg för att identifiera neuropatisk smärta i patientmötet.
3) Comorbidity drivers: fysisk och/
eller psykisk samsjuklighet som

kan bidra till ökade smärtbesvär,
t.ex. migrän, IBS, sömnstörning,
depression. Ta hjälp av anamnes
samt frågeformulär vid behov för
att identifiera dessa.
4) Cognitive-emotional drivers: för
patienten icke konstruktiva
copingstrategier för att hantera
smärtan t.ex. rädsla/undvikande
beteende, katastroftankar, lågt
self-efficacy, överdrivet smärtbeteende m.m. Här finns flera användbara bedömningsinstrument
utöver anamnes och den kliniska
undersökningen att ta hjälp av,
t.ex. StartBack Questionnaire
och Waddels tester.
5) Contextual drivers: omgivningsfaktorer som kan påverka smärtbeteendet t.ex. arbetsmiljö med
låg arbetstrivsel, låga förväntningar att kunna återgå till arbete samt påverkan från familj och
socialt stöd. Använd här t. ex.
Örebro musculoskeletal pain
screening questionnaire.
/Sammanfattad av
Sofia Ask, Diploma i MDT
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Föreningen History.physio har utsett tidernas främsta sjukgymnaster. Svenske Per-Henrik Ling var
den förste på den listan. I listan
fanns också Freddy Kaltenborn,
Berta Bobath, Geoffrey Maitland
och Jules Rotstein. I omröstningen
angående vilken sjukgymnast som
ansågs ha haft
störst

betydelse för utvecklingen av fysioterapi vann Robin McKenzie (19312013) Denna artikel är ett försök
att belysa hans betydelse för utvecklingen av sjukgymnastiken såväl i Sverige som i hela världen.
Robin föddes 1931 i Auckland, Nya
Zealand, tjugo år senare examinerades han från sjukgymnastutbildningen. Fem år in i sitt yrkesliv,

1956, mötte McKenzie patienten
”Mr Smith”. Mr Smith sökte hjälp
för ryggsmärta som strålade ut i
benet. Den vid tillfället vedertagna
behandlingen för tillståndet var värme, ultraljud eller kortvåg och
ibland manuell behandling. McKenzie, uppenbart kritisk till dessa
behandlingar, kallade dem för
”Baking and Faking”.
På kliniken instruerades Mr Smith
att gå in i behandlingsrummet och
lägga sig på mage under tiden han
väntade på sjukgymnasten. Britsen hade uppfälld huvudända
sedan den föregående patienten och han kom därför att
ligga i en position av avsevärd extension. När McKenzie kom in i behandlingsrummet 10 minuter
senare fick han se patienten ligga i en position som
på den tiden ansågs skadlig
för ryggpatienter. McKenzie
behöll dock lugnet och frågade patienten hur han kände
sig varpå Mr Smith svarade att
han mådde bättre än han hade
gjort de senaste veckorna och att
smärtan han upplevt i benet var
borta.
Detta utgjorde startskottet för en
period av testande. Med statiska
positioner, upprepade rörelser i olika riktningar och analys av förändringar av både smärta och rörlighet.
Att patienten åstadkom effekten
med sina egna rörelser kom att bli
metodens signum och det som
framför allt skiljde den från andra
metoder som då var förekommande
i vården. McKenzie upptäckte att

när patientens symptom gick att
flytta från en mer perifer position
till en mer central position var
prognosen utmärkt. Han kallade det
fenomenet för Centralisering.

”Att patienten
åstadkom effekten
med sina egna rörelser
kom att bli metodens
signum och det som
framför allt skiljde
den från andra
metoder som då
var förekommande i
vården.”
I början av 70-talet hade McKenzie
utvecklat sin metod, han lämnade
Nya Zealand för att introducera metoden i USA där han nådde stor
framgång med sina idéer, framförallt hos Kaisergruppen som drev
flera sjukhus. I USA inledde han
också ett samarbete med en ansedd
ortoped; Vert Mooney professor i
Klinisk ortopedi i San Diego, som
hade stor betydelse för metodens
framgång i USA. Därefter blev McKenzie inbjuden till flera europeiska
länder för att föreläsa. Förutom
konferenser var grundkonceptet
fyradagars kurser med framför allt
patientdemonstrationer, han kunde
ha upp mot 14 ländryggspatienter
vilka följdes upp under dagarna.

”1980 var metoden
så genomarbetad att
han skrev sin första
bok för att sprida
sina idéer.”
1980 var metoden så genomarbetad
att han skrev sin första bok för att
sprida sina idéer. Två år senare,
1982 grundades McKenzie Institute
International som idag fortsätter att
utveckla metoden och organiserar
kursverksamheten. I dagsläget finns
metoden spridd i 40 länder med 28
lokala institut. Till Sverige kom Robin första gången 1985 då han hade
en kurs i Stockholm där undertecknad var en av deltagarna. Hans kurser drevs sedan framför allt av Mark
Laslett som sedermera disputerade
i Linköping på lumbal diagnostik.
Svenska McKenzieinstitutet grundades 1992.
Metoden har sedan spritts väl i Sverige och nu har över 4500 sjukgymnaster genomgått någon av kurser-

na, 349 har Credentialexamen och
12 har den högsta utbildningsnivån
med Diploma i Mechanical Diagnosis and Therapy.
Metodens kännetecken är undersökningsmodellen och betydelsen
av egenvård och profylax. Bedömningen sker med hjälp av en noggrann anamnes av bland annat betydelsen av olika rörelser och positioner på patientens smärta. Därefter genomförs test med upprepade
rörelser för att identifiera eventuell
förekomst av riktningspreferens där
en rörelseriktning ger en minskad
smärta och/eller ökad rr medan en
annan rr-riktning kan ge ökad
smärta och rörlighetsförlust.
Patientens kliniska bild kan därefter klassificeras i tre huvudsakliga
grupper: Derangement (med snabba
förändringar av symptom), där ca
50 - 70% av patienterna ingår. Dysfunktion, med långvarig smärtande
rr-inskränkning. Postural smärta
med normala strukturer som hålls i
ytterläge, som vid långvarigt kyfoserat sittande exempelvis. Vidare
finns en rad mer specifika tillstånd
under rubriken Övrigt. T ex: Spinal
stenos, inflammatorisk ryggsmärta,

kroniskt smärtsyndrom etc. Under
denna rubrik hamnar totalt ca 25%
av patienterna.
Utifrån klassifikation inleds behandlingen som initialt, så gott som
alltid, enbart utgörs av patientens
egna rörelser i den riktningen där
man fått önskad effekt. Sedan fortsätter behandlingen med kraftprogression med mottryck, mobilisering eller manipulation vid behov.
Sista steget i behandlingen är profylax där man underhåller den behandlande rörelsen med låg frekvens och minskar exponeringen av
den provocerande rörelsen samtidigt som man säkerställer att patienten återfått full rörlighet och
funktion och inte är rörelserädd.
Forskningen om metoden har visat
på hög reliabilitet hos utövare med
god utbildning i metoden, god prognos för patienter med centraliseringsfenomenet och goda resultat
för smärtlindring. Vidare läsning:
Se referenslistor på Svenska Institutets hemsida. https://se.mckenzieinstitute.org
/ Lars Degerfeldt, Sveriges första
MDT-lärare
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Detta är en sammanfattning av ett
masterarbete som ännu inte är
publicerat men examinerat vid
Lunds universitet i januari 2020.
Inspirationen till arbetet kom av
upplevelsen att fler barn än tidigare
sökte med nacksmärtor och som
MDT-terapeut är det då självklart
att titta på barnens sittande hållning, både utifrån hur de sitter
och hur mycket tid de spenderar
i sittande.
Vid genomgång av studier inom området var det tydligt att nacksmärta
är vanligt hos barn och att prevalensen ökar med stigande ålder, och
har också ökat de senaste decennierna. Inom området finns motstridig evidens om sittande hållning
har något samband med nacksmärta eller inte. Syftet med studien var
att med en kliniknära metod se om
det fanns några skillnader i sittande
hållning och sittande tid hos skolbarn på mellanstadiet med eller
utan nacksmärta.
Efter godkänd etikansökan valdes
klasser i åk 5 ut på några skolor i
södra Sverige. Totalt 42 barn i 10 12 års ålder inkl. deras föräldrar
gav sitt tillstånd till att vara med i
studien. Undersökningen bestod av
två olika delar, en intervju och en
observation av barnets sittande
hållning, som gjordes samtidigt i ett
avskilt rum på barnets skola. Metoden var inspirerad av hur den sittande hållningen undersöks enligt
MDT, då den sittande hållningen
bedöms efter anamnestagningen då

patienten har fått sitta en stund
utan ryggstöd. Anledningen till att
titta på hållningen efter en stunds
sittande är att en person då ofta
sjunker ihop mer och får en ökad
kyfos i torakalryggen och ökad huvudprotrusion.

pall utan ryggstöd och filmades från
sidan. Från filmen togs sedan en
skärmdump efter ca 10 minuters
sittande. Denna profilbild analyserade minst en vecka efter intervjun
utan att undersökaren (författaren)
visste om barnet hade nacksmärta
eller inte. För att få en objektiv bedömning av hållningen mättes tre
vinklar/avstånd från bilden med

Intervjun baserades på ” the Young
Spine Questionnaire” (YSQ) som är
ett validerat
Description of angles and
Picture
instrument för
distance
åldersgruppen
Sagittal head angle
och som inneThe angle between the line
fattar lokalisafrom lateral canthus to
tion av
midpoint of tragus and the
nacksmärta,
horizontal line through the
smärtans konmiddle of the tragus
sekvenser och
ryggsmärtor
hos föräldrar.
Till detta lades
Cervical angle
även frågor om
The angle between the line
sittande tid på
from the midpoint of tragus
fritiden och
to the spinous process of
C7 and the horizontal line
vilka aktiviteter
through the spinous
som gjordes i
process of C7
sittande, liksom fysisk aktivitet som också
kan påverka
Head displacement
barnets
Horizontal distance
nacksmärta.
between C7 and tragus.
Även föräldrarna fick i sitt
samtyckesformulär svara på
hur länge deras
barn sitter.
Under intervjun
satt barnet på en

Definitioner av vinklar/avstånd. Flickan på bilden är
inte med i studien

hjälp av ett datorprogram (Mb Ruler). ”Sagittal head angle” som visar
huvudets ställning i förhållande till
nacken och visar vinkel i övre cervikalen. ”Cervical angle” som visar
framåtböjning av huvudet och visar
vinkel i mellersta cervikalen. ”Head
displacement” är ett avstånd som ju
längre det är visar på mer huvudprotrusion.
De tre mätningarna analyserades
var för sig men användes även för
att dela in i tre hållningskategorier
motsvarande de i MDT-protokollet;
upprätt, normal och ihopsjunken
hållning. Skillnader mellan de två
grupperna (fall= barn med
nacksmärta, kontroller =barn utan
nacksmärta) beräknades statistisk
med hjälp av SPSS.

” Resultatet visade att
av de 42 deltagarna
hade 40,5% haft
nacksmärta den
senaste månaden”

Orginaltitel: Exploring differences in sitting posture in early
adolescents with or without neck
pain – a case-control study
Författare: Helén Strandqvist,
leg. sjukgymnast, Master i medicinsk vetenskap med inriktning
mot fysioterapi
Handledare: Eva Ekvall Hansson,
leg. fysioterapeut, Docent, lektor
vid Lunds universitet. Annika
Lundqvist Josenby, leg. fysioterapeut, Dr Med Vet, Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken vid
Skånes universitetssjukhus.

Resultatet visade att av de 42 deltagarna hade 40,5% haft nacksmärta
den senaste månaden. Smärtan var
mestadels mild och påverkade i de
allra flesta fall inte dagliga aktiviteter. Barn med nacksmärta satt i genomsnitt 42 minuter längre per dag
än barn utan nacksmärta, när de
rapporterade själva, och skillnaden
var signifikant. När sittande tid rapporterades av barnens föräldrar
kunde ingen signifikant skillnad ses
mellan grupperna.
Barn med nacksmärta satt också
med en signifikant minskad ”cervical angle” och ett signifikant ökat
avstånd vid ”head displacement”
jämfört med barn utan nacksmärta.
Avseende ”sagittal head angle”
kunde ingen skillnad ses mellan
grupperna. Vid analys av de olika
hållningskategorierna syntes en
signifikant skillnad i att barn med
nacksmärta i högre utsträckning
satt i en ihopsjunken hållning och
att smärtfria barn i högre utsträckning satt med upprätt hållning.
Avseende andra faktorer som kan
påverka barnens nacksmärta hittades ingen skillnad mellan grupper-

na, förutom att barn utan nacksmärta i högre grad hade fler
fysiska aktiviteter/vecka, vilket
var en av tre frågor om fysisk
aktivitet.
Reflektioner efter studien är att
hållning är svårt att bedöma objektivt och att det inte finns några
konsensus om hur en ihopsjunken
eller upprätt hållning definieras,
vilket gör det svårt att jämföra
mellan olika studier. I tidigare
studier som inte har visat någon
skillnad i sittande hållning mellan
de med och utan nacksmärta har
hållningen bedömts direkt efter
sittande. I studier där det har
funnits ett tidsperspektiv med
vid bedömningen har dock
skillnader mellan barn med
och utan smärta kunnat ses.
Så tidsaspekten i sittande är
viktigt att ha med när hållningen
bedöms!
/Helén Strandqvist,
Cred. Ex MDT
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HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDEMA

Behandlingsbänken
är som en del av mig
Vid krävande undersökningar och behandlingar är valet av
behandlingsbänk avgörande för att kunna utföra en behandling som både är korrekt och så bekväm som möjligt
för patienten.
– Ingen annan bänk jag har sett eller arbetat med har haft
så många funktioner, som är så lättåtkomliga och har sådan
precision som den här bänken, säger Thorbjörn Granqvist,
leg. fysioterapeut vid Kliniken Noventus i Helsingborg.

– Det avlastar fysiskt att kunna jobba i tre dimensioner.
Bänken blir en behandlingsmetod i sig. Den ger möjlighet till mängder av positioner, grepp och tekniker jag inte
skulle kunna genomföra utan den. Alla bänkar understödjer
kroppen, men jag har inte hittat någon annan där jag kan
göra inställningar med samma variation. Numera är bänken
som en del av mig och jag hittar alla funktioner utan att ens
titta, säger Thorbjörn Granqvist.

Thorbjörn Granqvist har varit i branschen under 30 år, har
arbetat med Manutheras nya modell 242 sedan ett år tillbaka och med föregångaren under många år dessförinnan.
– Det har hänt massor i utvecklingen. Det
har tillkommit fler motorer, ett mer stabilt
underrede och fler lättåtkomliga funktioner.
Manuthera 242 är väldigt precis i alla leder
och motorerna är tysta och jobbar smidigt.

Lojer
Manuthera 242
är en oslagbar
manipulations- och
mobiliseringsbänk.

Thorbjörn Granqvist uppskattar framförallt
Manuthera 242:s unika multitraktionsegenskaper
och mängder av andra funktioner, som tar fysioterapeutens arbete till en helt ny nivå. Behandlingar kan utföras 3dimensionellt med hjälp av bänkens funktioner; traktion,
flexion, lateral flexion och rotation, samt även med hjälp av
gravitationen.

MANUTHERA 242 ÄR DESIGNAD FÖR ATT STÖDJA FYSIOTERAPEUTENS ARBETE PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT:
• FÖRBÄTTRAD ERGONOMI FÖR DEN MANUELLA TERAPEUTEN
• OPTIMERADE MOTORISERADE FUNKTIONER FÖR ATT
MINSKA BELASTNINGAR

• AVANCERADE BEHANDLINGSMÖJLIGHETER MED
MULTITRAKTION OCH 3D-FUNKTIONER

• MÅNGA RÖRELSEMÖJLIGHETER FÖR VARJE DEL

• POSITIV BEHANDLINGSUPPLEVELSE DÅ BÄNKENS
INSTÄLLNINGAR ERBJUDER EN UNIK MÖJLIGHET ATT
KUNNA BEHANDLA MJUKT I SMÄRTFRIA POSITIONER

• KULLAGER GER MJUKA RÖRELSER OCH EN LÅNG
HÅLLBARHET VID FREKVENT ANVÄNDNING

• LÄTTSKÖTT OCH HÅLLBART YTMATERIAL

• TILLVERKNINGSGARANTI 2 ÅR
• LÄTTMANÖVRERAD BÄNK
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