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Platser kvar hösten 2020
A-kurs 
Malmö 2-5 dec

C-kurs 
Malmö 18-21 nov

Examen
Gbg 21 nov

RABATTER
Fram till ett år efter din  

fysioterapeutexamen får du  

2 000 kr
rabatt på din första kurs i  
McKenzieinstitutets regi!

(gäller endast A-C-kurserna)

-------------------

500 kr 
rabatt per person om ni går fler 

från samma klinik!

A-kurs, Lumbalryggen
• Gbg 24-27/3
• Sthlm 14-17/4
• Malmö 26-29/5
• Gbg 22-25/9
• Sthlm 10-13/11
• Malmö 1-4/12
B-kurs, Cervikal- och  
Thorakalryggen
• Gbg 28/4-1/5
• Malmö 2-5/6
• Gbg 13-16/10
• Sthlm 17-20/11

C-kurs, Avancerad  
problemlösning lumbalrygg  
+ nedre extremitet
• Sthlm 19-22/5
• Gbg 27-30/10
D-kurs, Avancerad  
problemlösning cervical- och  
thoracalrygg + övre extremitet
• Gbg 5-8/5
• Sthlm 24-27/11
Examen
• Sthlm 15/5
• Göteborg 20/11

McKenzie-kurser 2021 Avancerat kliniskt resonemang Gbg 19-20 november2021

Läs mer på www.mckenzie.se

ÖVRIGA KURSER  
  
Rörelsekontroll och koordination  

Nacke & Skuldra 4-5 april 2020 - uppskjutet Stockholm  
 (kontakta Joachim Heuer)

  

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

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet  3-4 december 2020  Stockholm

Hands-on avancerad MSKUL axel 13-nov-20 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter 17-18 november 2020 Stockholm

Hands-on avancerad Höft och ljumske 20-nov-20 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter 2021-01-19 - 2021-01-20 Stockholm

Hands-on C repetition och examen 2021-01-21 - 2021-01-22 Stockholm

Hands-on B fördjupningskurs övre extremiteter 2021-03-18 - 2021-03-19 Stockholm

Hands-on A introduktion nedre och övre extremitet 2021-04-22 - 2021-04-23 Stockholm

  

Ultraljudskurs  

Steg 1 MSKUL grundkurs 2-3 februari 2021 Linköping 

Steg 3 MSKUL fördjupning övre   9-10 februari 2021 Linköping 

Steg 2 MSKUL fördjupning nedre     27-28 april 2021 Linköping 

Steg 3 MSKUL fördjupning övre   31 augusti-1 september Linköping 

Steg 1 MSKUL grundkurs         7-8 september Linköping  
 

EVENEMANG/ KONGRESSER Datum Ort 

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

OBS! På grund av situationen med Covid-19 står vårens kurser som blev uppskjutna kvar. De uppskjutna kurserna 
är markerade i kursivt.  
Var du intresserad av att gå en kurs i våras , kontakta då kursansvarig för mer information och aktuella datum! 
    

OMT 1 Nedre  1-3 dec 2020, 12-13 jan, 2-3 feb 2021 Västerås

OMT 1 Nedre  7-9 maj, 21-22 maj, 4-5 juni 2021 Stockholm

OMT 1 Nedre  27-29 april, 20-21 maj, 10-11 juni 2021 Umeå

OMT 1 Övre  12-14 april, 17-18 maj, 21,22 juni 2021 Göteborg

OMT 1 Övre 17-19 mars, 14-15 april, 5-6 maj 2021 Västerås

OMT 2 Start Augusti/September 2020  Lund (kontakta Johan Tidstrand)

 uppskjutet, startar våren 2021

OMT 2  Start september 2021  Göteborg 

Info samt anmälan av ovan OMT-kurser till aktuell lärare, se www.OMTsweden.se!
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Man behöver använda 
hela verktygslådan
Hej, Henrik heter jag, är fysiotera
peut och verksam som privatprakti
ker på Torslanda RehabCenter i 
Göteborg. Jag träffar ett brett spek
trum av patienter på mottagningen, 
men den största delen har smärta 
och dysfunktioner från nacke/
skuldra eller ländrygg/höft regio
nen. För att kunna göra en så speci
fik bedömning och behandling som 
möjligt, krävs det enligt mig, goda 
anatomiska och biomekaniska kun
skaper samt framförallt kliniskt re
sonemang. Man behöver använda 
hela verktygslådan med att analyse
ra funktionella övningar och rörel
ser samt göra aktiva och passiva 
tester för att kunna få ihop en funk
tionsbedömning. Den resan som jag 
gjort inom specialistområdet OMT 
har gett mig många av dessa verk
tyg som jag har stor nytta av.

Jag drivs av utveckling av fysiotera
pi och har nöjet att få vara inne på 
grundutbildningen för Fysiotera
peuter i Göteborg från första till 
sista terminen och även att exami
nera dessa i både i anatomi och 
undersökning/behandling. Träffar 
även kollegor som utbildar sig i 
OMT och får även examinera OMT 
studenter på högsta nationella nivå 

på olika utbildningsorter i Sverige. 
Det är oerhört lärorikt och inspire
rande att ha hela det pensumet från 
de som precis börjat sin grundut
bildning till de som examineras på 
högsta nationella nivå i OMT.

De studenter som sticker ut är de 
som har bra teoretiska kunskaper 
och en hög nivå på det kliniska re
sonerandet. De kan efter sin anam
nes bekräfta sina hypoteser i sin 
undersökning och sedan lägga upp 
en behandlingsplan som ser till vad 
patienten främst behöver och inte 
vad terapeuten själv har som favori
tövningar eller metod. Dessa stu
denter och kollegor imponerar ab
solut mest på mig. 

I september i år kom Cervikal Fra
mework från IFOMPT ut som är en 
genomgång av omhändertagande 
med anamnes, kliniskt resonerande 
och vilka undersökningar som bör 
göras inför cervikal manipulation. 
Ett gediget arbete från IFOMPT och 
stort fokus har nu varit på riskerna 
med vaskulära patologier och hur vi 
skall kunna hitta dessa riskpatien
ter. Fysioterapeuten skall kunna 
väga risk mot nytta och vilka fakto
rer vi måste ta hänsyn till innan 

behandling påbörjas. Vi tar nu blod
tryck inför cervikala manipulatio
ner och att det inte går att se utan
på vilken patient eller i mitt fall nu 
student som har hypertoni har bli
vit uppenbart. Hade vid senaste 
kurstillfället en student strax över 
30 år som hade ett blodtryck på 
164/100 mmHg, vilket blir en risk
faktor för cervikala manipulationer. 

I OMT sektionen är vi glada och 
stolta över att ingå IFOMPT och att 
vi i Sverige följer de ”standard do
cuments” som är framtagna samt 
att vi har en kontrollorganisation av 
våra utbildningar, så de håller den 
höga kvaliteten vi vill att de ska 
göra.  

In och anmäl dig om du vill göra en 
”utbildningsresa” och ta del av spe
cialistområdet OMT.

/Henrik Olsson
Leg. Fysioterapeut, OMT Lärare.

LEDAREN |  Henrik Olsson
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Vill du lämna bidrag till tidningen, kontakta redaktören.  
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För insänt bild- och textmaterial ansvaras ej.

Manualen är en medlemstidning som ges 
ut fyra nummer per år. OMT sektionen ger 
ut Manualen i samarbete med sektionerna 
för Mekanisk Diagnostik och Terapi/ MDT, 
Ortopedik Kirurgisk rehabilitering/ OK och 
Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin/ FYIM. 
Manualen ges ut till samtliga medlemmar i 
dessa sektioner. Sektionerna arbetar och 
forskar kring undersökning, behandling och 
förebyggande av smärtor i leder, muskler och  
nerver i nacke, rygg och extremiteter.
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Rapport från

IFOMPT kongressen 2020
Vart fjärde år hålls i normala fall 
IFOMPT:s internationella kongress 
med konferensdagar fyllda av mat
nyttiga föreläsningar inom hela det 
vida fält som är fysioterapi inom 
rörelsestödje organens specialist
område. I oktober skulle det varit i 
Australien, men på grund av pågå
ende pandemi, så blev det istället 
”bara” orga nisationens medlems
möten och förhandlingar via web
ben under en intensiv vecka förde
lat på flera träffar. Undertecknad 
hade tur som slapp möten mitt i 
natten, som kollegorna i Japan och 
Australien, utan satt på skön kvälls
tid uppkopplad.

Under de fyra år som varit sedan 
förra kongressen i Glasgow har  
styrelsen jobbat intensivt med att 
modernisera IFOMPT, vilket bland 
annat lett till nya stadgar samt en 
modernare och mer tydlig styrning 
och prioritering om vad man vill 
åstadkomma. Det har också inne
burit att samarbetet med WCPT 
blivit mycket bra vilket inte minst 
Emma Stokes (ordföra nde i WCPT) 
underströk när hon talande på mö
tet. Hon poängterade det faktum att 
IFOMPT är den organisationen 
WCPT vänder sig till när det gäller 
rörelsestödje organens fysioterapi 
och gratulerade avgående styrelsen 
till ett stort arbete inte minst med 
modet att driva organisa tionen fram
åt och våga förändra och påverka. 

Avgående ordförande Ken Olson 
avtackades under mötet av nyvalda 
ordföranden Laura Finucane. Han 
har med stort lugn, strategiskt sin
ne, mängder med engagemang och 
en stor portion humor genomfört 
en mängd viktiga beslut under sina 
år. Skapat ordning på arbetsformer, 

ekonomi och inte 
minst fått de olika 
medlemsländernas 
representanter mer 
engagerade via enga
gemang i olika ar
betsgrupper. Ett 
stort mål har varit 
att få fler medlems
länder, vilket nu 
skett för första gång
en på 15 år.  
IFOMPT familjen 
kan nu välkomna 
Frankrike och Cy
pern som fullvärdiga 
medlemmar i IFOM
PT. För att bli medlem i IFOMPT 
krävs att man har ett fortbildnings
program för fysioteraputer som 
lägst uppfyller den standard som 
finns i det sk. ”standard documents”  
(www.ifompt.org). Det krävs myck
et för att bli godkända vilket varit 
en exkluderande faktor för många 
länder. Det finns många intressera
de länder, men få som når upp till 
medlemskravet. För att nå fler län
der och facilitera utbildning och 
lärande har nu IFOMPT infört fler 
medlemsnivåer för att lättare kun
na stötta de länders organisationer 
som vill utvecklas. Målet är att öka 
engagemanget i Afrika, Sydamerika 
samt Asien. Genom att bli mer in
kluderande och stöttande i upp
byggnad av specialisering och fort
bildning kan utvecklingen av fysio
terapi drivas framåt. 

Ett av IFOMPTs mål är att facilitera 
kunskap och lärande inom muskel
oskeletal hälsa till gagn för patienter. 
Under senaste fyraårsperioden har 
flera gemensamma arbeten, så kall
lade ”task force” genomförts. Cervi
kal framework har uppdaterats med 

avseende på identifiera risker för 
kärlpatologi vid cervikala besvär. Ett 
annat publicerat arbete är det om 
Red flags vid spinala besvär. Dessa 
arbeten går också att hämta via IF
OMPTs hemsida (www.ifompt.org). 
Ett ännu inte avslutat arbete är det 
om riktlinjer vid behandling av små
barn. Under åren har också arbete 
med webinarer sjösatts till gagn för 
fysioterapeuter världen över. De lan
seras med jämna mellanrum på 
OMT Sektionens sociala medier och 
ger intresserade chansen att lyssna 
på namn kunniga forskare inom en 
mängd olika områden. 

Den vetenskapliga konferensen från 
årets IFOMPT kongress har skjutits 
upp till Melbourne 2022 vilket vi nu 
har att se fram emot. Därefter blir 
det en kort väntan då det redan 
2024 är dags för Schweiz att vara 
värld för IFOMPTs världskongress. 

/Ingela Lundholm Tengvall
Representant för Au för IFOMPT 

Sweden, OMT Sektionen
ingela@omtsweden.se

Avtackning av IFOMPTs tidigare ordföranden 
Ken Olsen av nya ordföranden Laura Finucane
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Stockholmsdistriktet ville upp-
märksamma Fysioterapins dag i år 
trots Covid-19 och beslöt att an-
ordna en klassisk föreläsningskväll 
med både matig smörgås och två 
kortare föreläsningar. Det blev en 
succé, med totalt över 40 anmälda 
och flera som deltog digitalt (vi 
sände live via Teams).

Anne Christensen – Disputerad på 
ämnet ”Fetmarelaterad skam och 
stigma vid viktinterventioner i sam
band med graviditet och efter mag
säckskirurgi”. Hon presenterade ny 
forskning och lite av sin egen forsk
ning. Hon förklarade varför det är 
svårt att gå ner i vikt för de kraftig 
överviktiga och hur det hänger ihop 
med kraftigt ökade hungerkänslor 
(kroppen tror att den svälter) och 
grundämnessättningen som går ner 
samtidigt. Den långsiktiga vikt
minskningen är 10 %. Därför är det 
förebyggande arbetet så otroligt vik
tigt. Anne föreläste så spännande 
om ämnet så hon har blivit inbju
den till vårt årsmöte och kommer 
då få lite mer tid att fördjupa sin 
föreläsning för våra medlemmar.

EvaLotta Wilander – Magisterupp
sats ”Bara för att man går in i väg
gen betyder det inte att det tar 
stopp”. EvaLotta tog upp att en 
stor del av de personer som drab
bats av utbrändhet har neuropsyki
atriska diagnoser. Många av de re
habiliteringsprogram som finns är 
inte anpassade för den patientgrup
pen. Att vara hyperaktiv till sin 
läggning och bli ombed att arbeta 
med mindfullness kan bli ännu mer 
konfliktfyllt i personen. Att vara i 

att föreläsa om just kvinnors hälsa. 
Temat för kvällen var: Vad är det vi 
som fysioterapeuter ”måste ” kun
na inom området kvinnohälsa oav
sett var vi arbetar? Anna började 
med att besvara en av de vanligaste 
frågorna hon får nämligen: ”Varför 
hon arbetar med kvinnors hälsa?” 
Det naturliga svaret är att hälften 
av jordens befolkning är kvinnor (i 
Sverige betyder det 5 131 775 kvin
nor vid senaste årsskiftet). Varje år 
föds mellan 115 000–200 000 barn 
och då drabbas 1,5–4,2 % av alla 
vaginalt förlösta kvinnor av brist
ningar i underlivet av graden 34. 
Grad 4 innebär en total sfinkterrup
tur. Sedan kommer klimakteriet 
som ”drabbar” alla kvinnor, Anna 
sammanfattade att hennes speciali
tetsområde var ändå ganska stort 
och viktigt.

Referat från

Fysioterapins 
dag i Stockholm

Anna Skawonius 
bjöd på rapp och 
informativ 
föreläsning om 
kvinnohälsa.

en situation med nedsatt ork pga 
utbrändheten och samtidigt passa 
tider och vara sin egen vårdkoordi
nator samtidigt som man vill vara 
en bra förälder har visat sig vara 
mycket svårt för EvaLottas patien
ter. 

Kvällens huvudnummer började 
efter en kort paus med fika. Vi hade 
bjudit in Anna Skawonius, ordfö
rande i sektionen Kvinnors Hälsa 
och Specialistsjukgymnast inom 
Obstretik, Gynekologi och Urologi, 

Alla anatomibilder på lilla bäckenet 
som vi är vana att se i anatomiska 
uppslagsverk, de är helt fel säger 
Anna med emfas. ”Det är kadaver-
studier, helt utan tonus i muskler-
na. Funktionerna för bäckenbotten 
är bl.a att kunna kontraheras och 
då stå emot ökat buktryck, konti-
nens, stänga, men också att slapp-
na av, tömma och öppna upp”. 
Bäckenbotten är en otroligt kompli
cerad grupp av muskler som ska 
kunna knipa om en full blåsa och 
samtidigt kunna släppa väder eller 
bara kissa, fast det är andra på
trängande behov. Stå för stabilite
ten internt i bäckenet, stödja organ.
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Endometrios är en ganska vanlig 
åkomma. Den drabbar ungefär 10 % 
av alla kvinnor och kan innebära 
svår menssmärta, djup samlagsmär
ta, cykliska smärtor, subfertilitet/
infertilitet, smärtsam blåstömning/ 
tarmtömning. Det är en kronisk 
sjukdom som går i skov. Behand
lingen består i medicinsk hormon
behandling för att uppnå blödnings
frihet. Det som smärtar och påver
kar är den delen av slemhinnan 
som ägget ska fästa på och ska bara 
finnas i livmodern, men hos vissa 
kvinnor kan det finnas kluster av 
sådana celler (endometrioshärdar) 
på andra ställen i bukhålan. Endo

metrioshärdarna blöder när kvin
nan har mens då de reagerar på 
samma sätt som slemhinnan i liv
modern. Ämnena som då läcker ut 
reagerar kroppen på och blir smärt
samma inflammationshärdar.

Förlossningsskador graderas IIV 
där den svåraste total sfinkter rup
tur är IV. Svårare skador ska åtgär
das/sys direkt på förlossningen av 
gynekolog/obstetriker. Tänk på att 
läkningsprocessen är lång, upp till 
12 mån. Bäckenbottenträning ini
tieras med korta cirkulationsknip, 
tidigt gärna på BB. Efter två måna
der är primär sårläkning ”färdig”. 

Ärrvävnad uppnår god hållfasthet 
11–14 veckor efter skada. Fysisk 
aktivitet utifrån individens förmåga 
och fysiska förutsättningar kan vi 
behöva hjälpa till med. Några håll
punkter för patienterna är ”Läcka
ge = för tung belastning” och 
”Smärta i slutet av dagen = för hög 
aktivitetsnivå” Tydliga RED FLAGS 
(=skicka vidare) för förlossnings
skador: Nytillkommen buksmärta 
– som skiljer sig från ev. tidigare 
smärta, Blod i urin eller avföring, 
Långvariga diarréer, Svårighet att 
kissa, Plötslig debut av läckage – 
utan färskt trauma, Rinnande läc
kage – oavsett inkontinenstyp, läc
kage av fast avföring.

Gynekologisk smärta. Vulvasmärta 
är smärta i vulva vid beröring och/
eller spontant. Vestibulit kan utlösas 
av upprepade svampinfektioner och 
spontant. Vaginism är ett kramp/ 
smärttillstånd i bäckenbottenmus
kulaturen ofta sekundärt till någon 
annan gynekologisk åkomma (endo
metrios, vestibulit) eller trauma.

Vad kan vi som fysioterapeuter 
göra? ”Våga fråga om blåsa och 
tarm och om smärta i underliv, 
vid sex och vid tarm/blåstömning” 
säger Anna. Om patienten har 
smärta i buk och rygg – fråga om 
cyklisk smärta. Vid besvär – fråga 
om patientens andra vårdkontakter 
ex. gynekolog. Skicka vidare om 
patienten inte är medicinskt välbe
handlad eller har svåra besvär.

Vi från distriktsstyrelsen i Stock
holm vill tacka alla föreläsare och 
alla deltagare som gjorde kvällen till 
en trevlig tillställning som kändes 
nästan ”normal” men lite längre 
avstånd och handsprit lite varstans.

/Vid pennan Thomas Airio (som 
kan ha rört ihop det och ska lastas 

för alla eventuella faktafel…)
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Ordförande 
har ordet
Hösten är här och jag är tillbaka 
på jobbet igen efter min pappa-
ledighet. Tyvärr ställer covid-19 
fortfarande till det för alla i 
landet. Men tidboken på jobbet 
ekar inte tom längre, snarare 
tvärt om. 

Många patienter som har jobbat 
hemifrån sen mars/april söker nu 
för besvär framför allt i nacke, 
skuldra/armbågen och ländryg
gen. Detta tyder ändå på att ergo
nomi spelar roll som en förebyg
gande faktor. Men det är klart att 
även andra faktorer som minskad 
vardagsmotion, minskade sociala 
kontakter och liknande också 
spelar in.

Det känns bra att märka att inte 
all min kunskap och rutin är som 
bortblåst efter lite längre ledighet. 
Och det är slående för mig vilken 
bra nytta jag har av MDT som be
dömnings och behandlingsmetod. 
Såväl IRL som genom videobesök 
som ni har kunnat läsa om i förra 
numret. Med bakgrund av det är 
jag också glad över att Mckenzie
institutet har kunnat anordna 
några A och Ckurser under hös
ten så att fler kollegor får möjlig
heten att börja använda sig av 
eller fördjupa sig inom metoden/
synsättet. Med anpassning utifrån 
rådande pandemi kommer Akur
sen i december hållas helt digitalt. 
B och Dkurser planeras att köras 
enligt schema under våren 2021.

För övrigt så stundar Fysiotera
peuternas kongress. Det finns bra 

propositioner och en del intres
santa motioner att ta ställning 
till. Jag hoppas att vi får medhåll 
för vår motion (nr 13) att skapa 
ett gemensamt specialistområde 
för muskul oskeletal hälsa där 
fysioterapeuter som verkar inom 
samma område, men som har 
lite olika tillvägagångssätt, kan 
ansöka till.

Slutligen kan jag berätta att ni i 
det här numret kommer att få 
läsa om varför internationella 
MDTläraren Georg Supp fortfa
rande använder sig av MDT efter 
20 år, hur det är att genomföra 
MDT diplomautbildningen samt 
lite kort info om användbara 
webinarier.

Njut nu av den mysiga tiden som 
hösten kan innebära, tillsam
mans.

Keep safe!

/Mark Aarts
Ordförande i MDT-sektionen 

Tankar om Diploma utbildningen
Det var en något urlakad student 
som efter examen som pågått i två 
dagar stängde datorn och började 
invänta juryns utlåtande, som lyck-
ligtvis utföll väl. Utbildningen har 
inneburit ett språng upp en våning 
i kunskapsbygget, men jag har 
bara just gläntat på dörren och 
kikat in. Som Göte uttrycker det, 
”det är nu det börjar”.

Som landets mest nyblivna diplomat  
i Mekanisk Diagnostik och Terapi 
(MDT) har jag ombetts skriva några 
rader om utbildningen jag just har 
genomgått. En Diplomaexamen, 
eller som det heter på svenska högre  
examen i MDT, innebär det sista 
steget på den formella utbildnings
trappan inom MDT. Diplomautbild
ningen består av en teoretisk del 
omfattande tolv veckor, i mitt fall 
bedriven på distans på Dundee  
University i Skottland. Efter god
känd teorikurs vidtar den kliniska 
delen om sammanlagt 360 timmar 
fördelade över tre praktikperioder 
hos tre olika lärare; Göte Norgren i 
Örnsköldsvik, Tobias Croner i 
Stockholm och avslutningsvis i Var
berg hos Thomas Cullhed. Under 
normala omständigheter äger diplo
maexamen rum i samband med in
ternationella mötena. Givet rådande 
smittoläge genomfördes istället exa
men digitalt. Således byttes med 
kort varsel Antwerpen mot Skebäcks  
Vårdcentral i Örebro.

Vad ser jag då som värdet med 
Diploman?
För det första och viktigaste: Man blir 
en skickligare kliniker, med klart för
bättrade behandlingsresultat. De 
redskap en MDTterapeut använder 
sig av är inte komplicerade, mäster
skapet ligger i hur de tillämpas.
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terapeuternas 
grund utbildning.

Jag har själv stått 
som ny sjukgym
nast och palperat 
djupa bålmuskler, 
predikat stabilise
ring, villrådigt  
palperat ledposi
tion och ledrör
lighet för att till 
slut resignera och 
behandla gene
riskt med 
tränings terapi. 
Jag såg ärligt talat 
inte så mycket 
resultat av mitt 
arbete. Så är det 
inte längre! Störs
ta skillnaden ligger i att träningen 
görs individspecifik och oftast inne
fattar ytterlägesbelastning. Mitt ar
bete går ut på att ge patienten en 
strategi för att själv behandla sitt 
problem. Med detta följer per auto
matik selfefficacy, lägre risk för 
undvikandebeteende, minskat be
roende av terapeut och därmed 
kostnadseffektivitet, helt i linje med 
nationella riktlinjer.

Egen erfarenhet kan vara en be
dräglig sak, men evidens är det 
inte. Robusta studier vars resultat 
reproducerats krävs för att kunna 
hävda något med vetenskaplig styr
ka. MDT har kommit en bit på väg i 
denna process, men ytterligare 
forskning krävs. Fler intresserade 
forskare behövs. Vi har bra siffror 
på att reliabilitet gällande klassifi
cering enligt MDT är god, men bara 
för terapeuter med minst credential
examen. Vägen framåt ligger öppen 
för yngre kollegor med en större 

Tankar om Diploma utbildningen

medvetenhet om vetenskapsmeto
dik än vad jag hade för tjugo år se
dan. Gå MDTkurserna AD och se 
till att ta credentialexamen! Skulle 
några hugade sedan lyckas äska 
medel, eller vilja göra en personlig 
investering i sin yrkesutveckling 
och gå vidare med en Diplomaut
bildning, vore det glädjande. Nu när 
vi har möjlighet att erbjuda den 
kliniska placeringen på hemmaplan 
vore det synd att missa chansen.

Min Diplomautbildning kommer att 
berika mitt fortsatta yrkesliv och 
jag blir inte förvånad om den i 
framtiden kommer att framstå som 
det enskilt viktigaste karriärsteget 
jag företagit mig.

/Olov Leander, 
Diploma i MDT

Jag har bland annat lärt mig:
• Att ta en mer precis anamnes.
• En ökad lyhördhet för kliniska 

tecken vilket har gett större 
möjligheter att nyttja metodens 
tekniker till fullo.

• Att sortera fram det väsentligaste 
i undersökningen, och därmed 
förbättras även behandlingen.

• Att bli betydligt mer tidseffektiv.
• Långa behandlingsserier är nume

ra sällsynta, på gränsen till inte 
alls förekommande. Därmed ges 
bättre förutsättningar att behandla 
fler patienter något som kan vara 
intressant för en arbetsgivare.

• En ökad förmåga att sålla ut de 
patienter som jag inte kan hjälpa 
och på så sätt ökar effektiviteten 
både för patienten och för tera
peuten.

• Att MDT är ett i sanning biopsy
kosocialt koncept.

• Hur interagerandet med patien
ten kan finslipas, skapa en anda 
av samarbete och att vinna (och 
förtjäna!) patientens förtroende.

• I ett nötskal: mindre föreläsande, 
mer lyssnande.

Även ett rent mekaniskt bekymmer 
kommer inte att förbättras om inte 
hänsyn tas till biopsykosociala 
faktorer.

Det mest värdefulla med Diploma
utbildningen är ändå att under 
långa veckor övervakas och få åter
koppling på varje patientmöte av 
synnerligen erfarna lärare. Det kun
skapslyft som detta har medfört kan 
jag inte överskatta. Det står nu än 
mer klart för mig hur stor behand
lingspotential som finns i riktnings
preferens och centralisering. I för
längningen anser jag att kunskapen 
om dessa begrepp bör ingå i fysio

9
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Hur ofta tar dina patienter upp be-
svär relaterade till urinträngning, 
stolgång, smärta i bäckenregionen 
och sexuell funktion? Gissningsvis 
inte särskilt ofta och skulle frågan 
dyka upp kanske det inte ses som 
något för fysioterapeuten att be-
handla. Manlig idiopatisk prostatit 
är vanligt, svårbehandlat och med 
okänd etioligi(1). Detsamma gäller 
viss kvinnlig bäckensmärta(2).

På följande länk hittar du aktuell 
webföreläsning, liksom många an-
dra webinarier med MDT i fokus. 
https://mckenzieinstitute.org 
/education/webinars

Föreläsaren Di Wu har ett specia
lintresse för ämnet och tar sig an 
frågan från ett ryggmässigt perspek
tiv: Hur svarar besvären på olika 
belastningsstrategier riktade mot 
ländryggen? Vilken roll, om någon, 
spelar hållningen för symptom och 
muskelfunktion?

Bäckenbottenbesvär 
– nya perspektiv

Di Wu redogör för den länk han 
tycker sig ha sett i sin kliniska var
dag mellan sittande och t.ex. urin
inkontinens. För en MDTskolad 
kliniker är analogin till ländryggs
besvär uppenbar; kartlägg de situa
tioner då besvären uppträder och 
fundera över om någon koppling 
verkar föreligga till ryggradens posi
tion och belastning.

Fallstudier finns om samband mel
lan ländryggspatologi och smärta i 
perineum(3), liksom rapporter om 
täta trängningar, smärta vid vatten
kastning samt samlivsproblem hos 
ländryggspatienter (4).

Bäckenregionen är höglumbalt och 
sacralt innerverad, så neuroanato
miskt underlag finns för ländryggs
orsakade symptom. Därutöver kan 
det tänkas att somatiskt refererad 
smärta från rygg kan förklara en del 
av symptomen hos dessa patie nter, 
i likhet med den lårsmärta som så 
ofta ackompanjerar ländryggsbesvär.

Referenser:

1. Franco JVA, Turk T, Jung J, Xiao Y, Iakhno S, Tirapegui F, 
Garrote V, Vietto V. Pharmacological interventions for treating 
chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2019, Issue 10. Art. No.: 
CD012552. DOI: 10.1002/14651858.CD012552.pub2

2. Cheong YC, Smotra G, Williams AC de C. Nonsurgical 
interventions for the management of chronic pelvic pain. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. 
No.: CD008797. DOI: 10.1002/14651858.CD008797.pub2

3. Wouda, Ernest J., MD*; Leenstra, Sieger, MD, PhD†; Vanneste, 
Jan A. L., MD, PhD* Scrotal Pain as the Presenting Symptom 
of Lumbar Disc Herniation: A Report of 2 Cases, Spine: 
January 15, 2005  Volume 30  Issue 2  p E47E49 doi: 
10.1097/01.brs.0000150633.36777.c8

4. Bahouq, H., Fadoua, A., Hanan, R. et al. Profile of sexuality in 
Moroccan chronic low back pain patients. BMC Musculoskelet 
Disord 14, 63 (2013). https://doi.org/10.1186/1471247414639

5. Wu D, Rosedale R. The use of Mechanical Diagnosis and 
Therapy (MDT) in patients with lower urinary tract symptoms 
(LUTS): case series. Physiother Theory Pract. 2019 
Apr;35(4):383391. doi: 10.1080/09593985.2018.1443359. Epub 
2018 Feb 26. PMID: 29482406.

6. Hughes C, May S. A directional preference approach for chronic 
pelvic pain, bladder dysfunction and concurrent 
musculoskeletal symptoms: a case series. J Man Manip Ther. 
2020 Jul;28(3):170180. doi: 10.1080/10669817.2019.1668994. 
Epub 2019 Nov 8. PMID: 31702976; PMCID: PMC7480605.

I videon får vi ta del av några fall
beskrivningar där behandling med 
upprepade rörelser riktats mot 
länd ryggen, med vad det verkar 
stor framgång. Då patientkategorin 
är erkänt svårbehandlad och en 
bedömning enligt MDTprinciper är 
snabbt avklarad och icke invasiv, 
kan det vara värt att prova.

Föreläsaren har publicerat några 
fallstudier(5) och andra har gjort 
detsamma(6).

I vanlig ordning – clear the spine!

/Webinariet sammanfattat av
Olov Leander, Diploma i MDT
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Warning!
This manuscript is completely sub-
jective and doesn’t build on an ex-
tensive literature overview. It’s the 
result of my personal brooding on 
the question why I’m doing what 
I’m doing professionally.

Since centuries researcher question 
therapeutic methods, approaches 
and systems for the treatment of 
musculoskeletal conditions. 

Low Back Pain is primarily in the 
focus but also management of neck 
and extremity arouses interest. 
Randomized Controlled Trials and 
Systematic Reviews should answer 
the question if there is one manage
ment strategy that is superior to all 
others. 

I could fill pages with tedious sum
maries, critical comments on inclu
ded studies, methodological pitfalls 
and claims for further research. I 
don’t do this. Everyone is free to 

Why I am using the 
McKenzie system 
in my daily clinic 

…and taught 
it in the past 

20 years
Georg Supp, Freiburg

get their own overview of the rele
vant literature on the topic.114

Common sense and outcomes:
The superior method, the best app
roach, the most effective system 
doesn’t exist. The differences are 
marginal. Somehow statistically 
relevant at best but clinically ques
tionable. 

In the last 25 years, the efficacy of 
the McKenzie system was regularly 
a topic of research.1522 Long story 
short: there is no convincing evi
dence in favor of McKenzie when it 
comes to the topic of outcomes. 
Overall, Mechanical Diagnosis and 
Therapy (MDT) does not do any 
better than various comparative 
interventions; but not worse either.
As long as clinicians use active in
tervention and provide education, 
researchers consistently measure 
improvements – however examiner 
and patient are defining these.23,24

There are many ways to climb the 
tree! I have been using the MDT 
system in examining and treating 
patients since 1994. I have been 
teaching clinicians in D / C H / A sin
ce 1999, and worldwide since 2017.

Does this make sense? 
Why am I still a ‘MDT guy’ when 
other active approaches can be just 
as successful? Here are my perso
nal answers to that.

MDT in daily clinic
1.  First things first! MDT is fea-

sible
The structured approach leads to a 
reasonable conclusion in 2030 mi
nutes. A huge advantage over all 
approaches that are comprehensive 
and top evidenceoriented but fail 
to be implemented in everyday the
rapeutic work. The frequent use in 
orthopedic diagnostics by physio
therapists underlines the high prac
tical value of the system.25

2.  MDT helps me to identify pa-
tients that I need to refer further

The MDT evaluation system can 
identify hints for serious patholo
gies. 26

3.  MDT allows me comment on 
prognosis

Patients want to know when they 
are getting better. If I identify phe
nomena such as Centralization of 
pain or Directional Preference, I 
can make statements in a good 
conscience.27,28,19,29,30

11
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4.  Due to MDT, I need less 
appoint ments

Shortage of appointments in our 
part of the world, lack of access to 
resources in many other countries. 
Good reasons to choose an app
roach that requires fewer appoint
ment than others.31

5.  MDT can save patients stressful, 
expensive examinations and 
interventions

Imaging can result in a cascade of 
interventions. These are not infre
quently fraught with risk. Avoiding 
surgery is my top priority.3236

6.  MDT can enable patients to 
treat themselves in the case of 
recurrences

Preventing back pain is a pious 
wish. In real life, we are far from 
being effective here. MDTinstruc
ted patients also have recurrences. 
It looks 
like they 
can treat 
themselves 
rather than 
seek medi
cal help 
straight 
away.37

7.  MDT principles apply to the en-
tire body

In an editorial 2016 valued Gwen
dolen Jull asked: ‘Discord Between 
Approaches to Spinal and Extremi
ty Disorders: Is It Logical?’.38 The 
answer is NO, of course not. In the 
MDT system, the same principles 
apply to the spine and the extremi

ties.39 When it comes to spine vs. 
extremities, I’m using MDT based 
clinical reasoning instead of mostly 
useless classic orthopedic tests.4045

8.  MDT facilitates the exchange 
between colleagues

If all clinicians on a team use the 
MDT system, it helps to learn from 
one another and with one 
another.46 If they have also reached 
a minimum level in training, relia
bility is good and the probability is 
high that we mostly talk about the 
same thing.4754 Teamwork is crucial 
in order to make longterm eviden
cebased work normal in daily cli
nic and to stop the trend towards 
questionable therapies.55

9.  MDT includes patients in deci-
sion-making

In my opinion one of the key points 
of MDT. With MDT, Shared Decision 
Making starts with the diagnostic 
process. This promotes therapeutic 
alliance and helps patients under
stand their state of health better 
and internalize adequate treatment 
strategies.56

Teaching / learning MDT
1. MDT provides structure
Young therapists usually start their 
professional life with enormous 
theoretical expertise. Everything 
works wonderfully on paper, during 
presentations in training or in ro
leplaying games. It becomes diffi
cult as soon as real patients do not 
react to the tests as it is described 
in the textbook. Novices appreciate 
the common thread that the MDT 
system provides. Even if some 
things seem simple, the procedure 
gives safety, and this is fundamen
tally important for clinicians as well 
as for patients.
It helps ‘scienceladen’ clinicians to 
put the evidence into practice. Ex
perienced colleagues often tell me 

that MDT has simplified many 
things in their everyday work. 

2. MDT promotes active therapy
The principle of selftreatment and 
the idea of progression of forces are 
fundamental components of the 
MDT system. Even if nothing else is 
convincing in the course, the focus 
on active therapy will be definitely 
remembered.

3.  MDT makes biopsychosocial 
aspects understandable for 
practitioners 

Integration of the Driver Model57 
emphasizes clearly the biopsycho
social character of MDT5860 and fa
cilitates patient assessment.

4.  MDT supports clinician in im-
proving patient communication

In MDT, history taking and clinical 
examinations happen in constant 
communication with the patient. 
Patient demonstrations on the 
courses provide suggestions on how 
communication can work.

Referenslista: 
https://www.pulzfreiburg.de/fileadmin/
media/pdf/publikationen/References_
Supp_Why_MDT_2020.pdf

/Georg Supp
PT, Dip MDT, International Instructor 

McKenzie Institut D / CH / A

PULZ im Rieselfeld
Rieselfeldallee 12,79111 Freiburg

www.pulz-freiburg.de
georg@pulz-freiburg.de
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Kära medlemmar

Vi befinner oss i en situation där 
Coronaläget eskalerar. Givet detta 
är det svårt för oss att hålla fysiska 
möten och kurser. Under hösten 
innan denna andra våg startade, så 
hade vi en Certifiering A i Helsing
borg som vi genomförde med full 
hänsyn till Folkhälsomyndigheter
nas rekommendationer. Vi har pla
nerat flera kurser men det är i dags
läget osäkert om och hur vi kommer  
att genomföra dessa.

Vi driver istället vidare vår föreläs
ningsserie Öga mot Öga. Vi har 

haft tre föreläs
ningar, om achil
lestendinopati, 
om rehab vid me
niskskada och 
om ljumskproble

Ordförande 
har ordet

matik. Stort tack till Annelie Brors
son, Victor Granlund och Tobias 
Wörner för era intressanta genom
gångar. De två lunchföreläsningarna 
som under hösten har följdes av 
mer än 200 deltagare. Många har på 
sina respektive kliniker samlats på 
lunchen för att lyssna. Så jättekul 
tycker vi. Vi tycker formatet är  
bra i dessa tider och vi är glada att  
kunna erbjuda er dessa föreläsning
ar. I november (24/11) pratar Lasse 
Lundgren om hjärnskakning och 
den 11 december har vi öppet öga 
med styrelsen för er som vill ha en 
dialog med oss. 

Vi kommer att återkomma med fler 
föreläsningar under våren. Om ni 
har önskemål på ämnen att ta upp 
på våra Öga mot Öga – maila gärna 
till vår funktionsmail: 
idrottsmedicin@ fysioterapeuterna.se.
 

Det blir ingen kongress i vår men 
väl ett årsmöte och föreläsning som 
kommer att ske på Zoom. Vi åter
kommer om vilken föreläsare vi 
bjuder in. Årsmötet kommer att ske 
i vecka 11 på Marriott Courtyard i 
Stockholm. Vi återkommer med 
mer info om det snarast. Håll alltid 
koll på oss genom vår FB sida och 
genom vårt Instagram. 
 
Häng med oss på Öppet öga 11 de
cember kl.12.00 då vi berättar om 
oss i styrelsen och vårt arbets sätt. 
Om vi inte ses då så vill vi passa på 
att önska er härlig Jul och Nyhårs
helg. Var rädda om er!
 

/Eva Rasmussen Barr 
Ordförande FYIM

Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin
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I mitten av juni höll Annelie Brors-
son, fysioterapeut och PHD, verk-
sam i Göteborg, i sektionens första 
Öga mot Öga. Anneli föreläste om 
akillestendinopati, och 40 intresse-
rade kollegor från hela landet del-
tog via Zoom. Anneli gick igenom 
möjliga orsaker till överbelast-
ningsskadan akillestendinopati, 
vilka grupper som oftast drabbas, 
vilka de vanligaste symtomen är, 
diagnostisering, samt vad man ska 
tänka på vid rehabiliteringen bero-
ende på lokalisation i senan. 

Vad är det?
Akillestendinopati är en långvarig 
överbelastningsskada som medför 
smärta, svullnad och morgonstelhet 
i hälsenan samt orsakar besvär vid 
fysisk aktivitet. Patienten är dis
tinkt öm mitt på hälsenan eller vid 
dess infästning på calcaneus. Majo
riteten (5565%) drabbas i mitten 
av senan och 2025% i distala delen 
av senan eller vid infästet. 

Vem får det?
Akillestendinopati drabbar framfö
rallt medelålders; män och kvinnor 
i lika stor utsträckning. Mest före
kommande är akillestendinopati 
bland aktiva individer som springer 
och hoppar, men även inaktiva 
drabbas. Bilaterala besvär är vanligt 
förekommande.  
 

Öga mot öga...

Varför får man det?
Interna riskfaktorer såsom biome
kaniska felställningar i fot/ben, 
ökad/nedsatt rörlighet, muskelsvag
het eller obalans samt nedsatt cir
kulation i senan har visats ha sam
band med utvecklingen av akilles
tendinopati. 

Den största externa riskfaktorn är 
överbelastning vilket tros orsaka en 
kronisk senproblematik då senan 
upprepade gånger utsätts för över 
38% uttöjning. Det leder till acku
mulerande fibermikrotrauma och 
om då senans reparationskapacitet 
är överbelastad kan svullnad, smär
ta och inflammation uppstå. 

Diagnos
Diagnosen ställs ffa genom anam
nes, palpation (smärta distalt/proxi
malt?) och inspektion. Vidare kan 
man titta på fotledsrörlighet i sit
tande/liggande, belastning på foten 
t.ex vid enbensuppresning, balans
förmågan, tåhävningshöjd och be
döma kvaliteten på rörelsen jämfört 
med friska sidan. Andra funktionel
la tester att använda sig av om ej 
för smärtsamma är antal tåhävning
ar hen kan utföra samt smärtskatt
ning med VAS vid 25 enbenshopp. 

Läkningsprocess och rehabilitering
Akillestendinopati kräver lång reha
bilitering (ca 6–12 månader), så det 
gäller att ha tålamod. Läkningsfa
sen delas in i tre delar: akut fas (da
gar), reparationsfas (veckor) och 
remodelleringsfas (månader). Vida
re delas rehabiliteringsfasen in i 
akut fas (dagar), subakut fas (veck
or), uppbyggnadsfas och återgångs

fas (månader). Viktigaste budskapet 
är att man inte kan vila sig till en 
frisk sena, utan att det krävs belast
ning för att komma i mål. 

Rehabilitering
Att individualisera behandlingen 
och återgången till idrotten är vik
tigt. Starkast vetenskapligt stöd 
finns dock för rehabiliteringsöv
ningar, men patienten är sällan 
smärtfri förrän efter 4–6 månader.  
Hur länge patienten är i de olika 
faserna i tabellen nedan är indivi
duellt. Träningen bör vara smärt
styrd, vilket innebär att smärta 
motsvarande mer än 5 på en skala 
0–10 eller smärta som håller i sig 
mer än ett dygn inte är tillåten. I 
den successiva återgången till idrot
ten lägger man med fördel in tre 
”vilodagar” mellan hälsenebelastan
de aktiviteter. Observera att patien
ter med distala besvär ska träna 
tåhävningar på plant underlag och 
inte i trappa!

Utvärdering
Vid utvärdering av behandlingsef
fekten kan man upprepa mätningar 
man gjorde vid diagnostiktillfället 
och vid tidigare uppföljningar. Dessa 
mätningar kan inkludera fotledsrör
lighet, palpation av tidigare smärt
samt område på akillessena (lokali
sation, VAS), balans, hopptester 
(VAS), tåhävningshöjd och tåhäv
ningsuthållighet samt frågeformulär 
VISA Ascale som utvärderar smär
ta/symtom och fysisk aktivitet. 

/Vid pennan Daniel Almqvist 
styrelsen FYIM

...med Annelie Brorsson om akillestendinopati
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Andra omgången av Öga mot Öga 
gick av stapeln under lunchtid, 
och mer än 200 kollegor satt hem-
ma eller lunchade med arbets-
kamrater medan de lyssnade till 
Viktors föredrag. Föredraget hand-
lade om meniskskador; dess anato-
mi och förekomst, och behandling-
en i gråzonen mellan klinisk reali-
tet och socialstyrelsens föreslagna 
riktlinjer att inte operera menisker 
hos patienter över 35 års ålder. 

En till två av 1000 individer drab
bas av en meniskskada varje år. Ju 
yngre patienten är, desto mer san
nolikt är det att skadan uppstått i 
samband med idrottsutövande. 
Många patienter som drabbas av en 
meniskskada är dock över 35 år, 
och Socialstyrelesens föreslagna 
riktlinjer är väldigt tydliga i att me
niskskador hos dessa patienter, som 
klassificeras som medelålders, 
främst ska behandlas ickekirur
giskt. Det var just en sådan patient 

som Viktor använde som fallexem
pel då han tog alla åskådare med på 
en klinisk resa, där han bjöd på 
sina kliniska resonemang utifrån 
nuvarande evidensläge. 

Patienter kommer ofta till oss efter 
ett trauma som innebär vridnings
moment i knäflexion. Knät är då 
ofta svullet och rörelseinskränkt, 
patienten går med hälta och har 
ont. Typiska anamnesfynd och po
sitiva undersökningsfynd (palpa
tionsömhet över ledspringa och 
positiva provokationstester som t.
ex McMurray’s test) bidrar till att 
kunna bekräfta den kliniska diagno
sen. Vill man vara ännu säkrare 
behöver man göra en magnetrönt
gen, och vill man vara absolut säker 
behöver man göra en diagnostisk 
artroskopi. Vidare undersökning 
behövs egentligen bara om den på
verkar vår behandling, och den ver
kar vara rätt klar.

FAS FAS 1 
v. 1-2

FAS 2 
v. 2-5

FAS 3 
v. 3-12

FAS 4 
v.12 – 6 mån eller mer

Status Svårt med all aktivitet. 
Svårt att klara 10 enbenta 
tåhävningar

Smärta vid idrottsaktivitet, 
morgonstelhet, ont vid 
tåhävningar.

Hanterar tidigare 
träningsprogram.

Betydligt mindre besvär, 
ingen morgonstelhet varje 
dag, kan träna fullt även 
om besvär. 

Mål Komma igång att träna. 
Förståelse för besvären.

Börja styrketräning. Tyngre styrketräning ev. löp/
hoppaktiviteter var 3:e dag

Underhållande tung 
styrketräning, normal 
motions/idrottsaktivitet.

Behandling Träna 1 ggr/dag Träna 1 ggr/dag Träna tungt 2 ggr/vecka samt 
som FAS 2 5 ggr/vecka

Träna tungt 23 ggr/vecka

Smärthantering och 
aktivitetsråd. 

Tåhäv i trappa 3*1015 Enbent tåhäv i trappa med 
belastning, succesivt öka 
belastning

Enbenta tåhäv i trappa 
med vikt

Cirkulationsövningar. Enbenta tåhäv i trappa 
3*15

Exc tåhäv i trappa, stegring 
som ovan

Exc tåhäv i trappa med vikt

Tåhäv plant 3*1015 reps Exc tåhäv i trappa 3*15 Snabba fjädrande tåhäv Snabba fjädrande tåhäv

Enbenta tåhäv plant 
underlag 3*1015 reps

Snabba fjädrande tåhäv 
3*20 

Sittande tåhäv med mycket 
vikt

Sittande tåhäv 3*10 Sittande tåhäv med tung 
belastning 3*15

Börja med spänstträning

Exc. tåhäv plant  underlag 
3*10

...med Viktor Granlund som pratar om menisk skador 
Kirurgisk och ickekirurgisk be
handling har jämförts i olika rando
miserade kontrollerade studier, 
med snarlika slutresultatet. Den 
kirurgiska behandlingen i dessa 
studier innebär dock att man plock
ar bort den trasiga delen av menis
ken, och nyare metoder som t.ex 
sutur av skadan har ännu inte un
dersökts i liknande studier. Rehabi
literingen börjar med information 
till patienten om diagnosen, läk
ningspotential, förväntad rehabilite
ringstid och prognos avseende re
sultatet. Viktors pragmatiska sätt 
att se på själva rehabiliteringen är 
att först lugna ner knät, och sedan 
successivt bygga upp dess belast
ningstolerans. Med många praktiska 
knep och exempel ur hans kliniska 
erfarenhet gav Viktor en väldigt 
givande föreläsning, och jag hoppas 
att många av er tyckte likadant.

/Vid pennan,
Tobias Wörner 
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Den 24 september snackade Viktor 
knän i vår föreläsningsserie Öga 
mot Öga. Viktor Granlund är till 
vardags fysioterapeut på Capio 
Artro Clinic och vi fick chansen att 
sno honom några minuter för en 
snabb intervju efter föreläsningen. 

Viktor berättade för oss att det var 
den första gången som han föreläste 
online, vilket var en lite annorlunda 
upplevelse. Som han uttryckte det 
“Jag har aldrig ens använt Zoom 
förut”. På frågan om han hade för
berett sig annorlunda än vad han 
brukar göra inför föreläsningar så 
svarade han. “Jag gjorde inte det, 
men i efterhand så tänker jag att 
jag skulle nog ha gjort det.” Viktor 
förklarar att han kom på att hans 
slides skulle ha kunnat vara mer 
tydliga eftersom han inte syntes på 
samma sätt på skärmen som han 
normalt gör när han föreläser. Han 
upplevde att han kan förklara bätt
re då han kan använda hela sin 
kropp och mimik. För honom så 
blev det också så att han själv kika

de på sina egna slides hela tiden 
och inte på sin publik på samma 
sätt. “Det blir väldigt annorlunda 
digitalt, jag fick ju ingen direktre
spons av publiken, jag såg inte hel
ler om någon satt och gäspade som 
jag behövde väcka lite eller om det 
var någon som verkade ha en fråga. 
Det gjorde det hela lite knepigare.” 
Å andra sidan, fyller han i så “kan 
det ju ibland vara skönt att få ge
nomföra sin föreläsning som man 
tänkt istället för att bli avbruten 
hela tiden om det är en väldigt fråg
vis publik som kanske bryter in lite 
väl ofta.” Däremot fortsätter Viktor 
och trycker på det fina i att man 
kan komma och gå som man vill i 
det digitala rummet utan att störa 
och att han som föreläsare inte be
hövde förflytta sig alls för att vara 
på plats. Det skapar en helt annan 
tillgänglighet över landet. Viktor 
sammanfattar att det digitala alter
nativet är ett bra komplement till 
klassiska föreläsningar och att det 
kan passa bra för olika syften. Slut
ligen frågar jag Viktor kring det 

...Föreläsarens perspektiv
höga deltagarantalet som låg över 
200 åhörare och vad hans spontana 
respons på det var. Han hade för
väntat sig kanske 3040 stycken så 
han var positivt överraskad över att 
så många anslöt för att lyssna på 
honom. Å andra sidan, säger han 
att ”Jag var ju lika ensam i rummet 
han själv stod i oavsett hur många 
som tittade”. Viktor avslutar med 
att ge oss ett tips: “Basunera inte ut 
din mailadress i chattfönstret när 
det är så många som lyssnar om du 
inte är beredd att svara på frågor”, 
säger han och skrattar roat. 

Vi tackar Viktor för att han tog sig 
tiden att föreläsa för oss och tackar 
alla er som deltog. Vi hoppas att vi 
kan fortsätta leverera nya spännan
de ämnen framöver, men vi dröm
mer också om när vi får ses IRL 
igen. 

/Vid pennan: Ida Kindlund, 
styrelsen för Fysisk Aktivitet  

och Idrottsmedicin.
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Undertecknad deltog som åhörare 
vid sektionens första Öga mot Öga 
och här är mina reflektioner om 
att ha föreläsningar i det här for-
matet. 

I rådande pandemi men även fram
över är det här ett enkelt och 
mycket smidigt sätt att sprida de 
olika kunskaper vi sitter på. Tyckte 
det var enkelt att komma igång via 
den inbjudande länken till föreläs
ningen och ljud och bild var av bra 
kvalitet. 

Man behövde inte ta ledigt från job
bet, behövde inte boka logi samt 
resa. Att slippa resa till andra stä

Året 2018 instiftades två stipendier 
á 5000 kr vardera, av Sektionen för 
Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, 
som kan sökas av magister/ 
mastersstudenter inom fysioterapi 
med inriktning fysisk aktivitet och/
eller idrottsmedicin. Tidigare 
har stipendier delats ut till Leg 
Fysioterapeut Anna Ek och Leg 
Fysioterapeut Martin Ringsten. Du 
kan läsa hur det har gått för dom 
i den här upplagan av Manualen. 
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 kommer 

FYIM’s Stipendie 2021
STIPENDIE ATT SÖKA OM DU LÄSER EN MAGISTER/MASTER I 

FYSISK AKTIVITET och IDROTTSMEDICIN

du att kunna ansöka om stipendiet 
från och med 15 januari 2021. 
Ansökningstiden pågår till och med 
30 april.

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 30 april, till 
idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se. 
Märk mailet med “stipendium 2021”

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, 
Specialist i Fysisk Aktivitet och 
Idrottsmedicin. Besked ges under 
augusti 2021 och stipendiet betalas 
ut i september. 

der för att kunna delta i något som 
man tycker är intressant är också 
positivt ur ett miljöperspektiv. I 
mitt fall kunde jag laga kvällsmat 
till barnen samtidigt som jag lyss
nade till Anneli. Vidare kan jag tän
ka mig att det är bekvämt som åhö
rare att ha möjligheten att ställa 
frågor via chattfunktionen om man 
har svårt för att ställa frågor i ett 
större sammanhang. Att ha föreläs
ning via t.ex. ZOOM kan jag också 
tänka mig underlättar för att locka 
till sig föreläsare. Föreläsaren behö
ver korta ned sitt föredrag då tiden 
är begränsad men slipper resa samt 
kan själv bestämma dag som passar 
att ha föreläsningen. 

De enda nackdelarna jag såg var att 
någon, några deltagare inte hade 
muteknappen på vilket gav viss 
störning i ljudet under tiden den 
var på. Att man inte får träffas fy
siskt och därigenom missar delen 
att få nya kontakter eller utbyte av 
erfarenheter kan också ses som en 
nackdel. På det stora hela annars 
bara positivt inställd till att ha före
läsningar i det här formatet. 

/Daniel Almqvist,
styrelsen FAIM

...Lyssnarens perspektiv 
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Vi frågade våra stipendiater 
för 2018 hur det gått och vad 
de gör nu?

Först ut är MARTIN RINGSTEN 
med projektet 
“Is perceived stress associated 
with objective and perceived knee 
function after Anterior Cruciate 
Ligament Reconstruction? A 
cross-sectional study”.
 
Är projektet du sökte stipendiet 
för avslutat? 
Projektet blev klart på våren 2019, i 
form av en mastersuppsats med 
namnet ”Perceived Stress is associ
ated with patientreported knee 
function but not hop performance 
after Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction”.
 
Är du nöjd med resultatet? Berätta 
gärna kort! 
Är mycket nöjd med hur projektet 
utvecklades, ifrån insamling av data 
i ett rörelselabb med personer som 
opererat sitt knä till analys och pre
sentation av resultaten i en mas
tersuppsats men också som presen
tation på konferens. Jag fick också 
mycket stöttning och hjälp ifrån min 
handledare, professor Eva Ageberg, 
som jag är mycket tacksam för.

Vad använde du pengarna till?
Stipendiet användes främst för att 
täcka upp för lite av inkomstbort

Hur gick det sen för våra 
stipendiater?

fallet då jag behövde ta tjänstledigt 
under tiden som vi samlade in data 
och skrev själva uppsatsen då min 
arbetsgivare i primärvården tyvärr 
inte hade möjlighet att stå för den 
tiden kostnadsmässigt.

Vad händer nu?
Nu lite mer än ett år efter jag tog 
min mastersexamen så kommer jag 
bli doktorand vid Lunds Universi
tet, där mastersuppsatsen och kur
serna inom programmet gav mig 
mersmak och inspiration att fördju
pa mig ännu mer inom forskning.

Vår andra stipen
diat är ANNA EK 
med projektet 
”Skador inom 
svensk ungdoms-
friidrott – KLUB 
studie (Kunskap 
om långsiktigt 
och utvecklande 
barn- och ung-
doms-friidrott)”.

Är projektet du 
sökte stipendiet för avslutat? 
Ja, har precis avslutat min master
examen, och min specialisering 
inom Fysisk aktivitet och idrotts
medicin.
 
Är du nöjd med resultatet? Berätta 
gärna kort! 
Det stora arbetet i masterutbild
ningen var uppsatsen kring ”Skador 
hos unga friidrottare”. Information 
från studien finns även med på si
dan https://www.friskfriidrott.se/. 
Håller på att skriva en artikel uti
från arbetet och hoppas skicka in 
manus i slutet av detta år.

Att arbeta som privat fysioterapeut 
och läsa in en master kräver en hel 
del planering och vilja. När jag är 
iväg pga studier, obligatoriska mo
ment mm så behöver ändå hyran 
betalas och när jag inte är på job
bet, kan jag inte ha några kunder = 
jag kan inte ta ut lika mkt lön.

Det har varit tuffa år på många sätt 
men SÅ värt det. Alla kontakter och 
nya människor jag träffat kommer 
resultera i utökat kontaktnät och 
en större trygghet och frihet i mitt 
arbete.

Vad använde 
du pengarna 
till? 
Att få ett 
stipendium 
var roligt för 
att det känns 
som det gav 
lite guldkant 
på vissa sa
ker. Att jag 
kunde unna 
mig lite ex

tra. Jag använde pengarna till del av 
resekostnad till handledare i Stock
holm samt vid rese/boendekostna
der vid konferens.

Vad händer nu?
Jag har några små delmoment kvar 
till att vara färdig specialist inom 
idrottsmedicin och Fysisk aktivitet 
och när det är helt klart så ska jag 
fira ordentligt.

Kommer bli mer tid att träna ve
teranfriidrott och fortsätta hålla 
igång muskelmassan.
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Några rader från 
redaktören

Sektionen för Ortopedisk Kirurgisk rehabilitering

När min chef i våras ställde frågan 
till mig, liksom till många av mina 
arbetskamrater. ”Vill du vara en 
extra hand på IVA?, var mitt svar 
att jag arbetar där jag behövs. Vän
ner runtom hade ställt om till he
marbete eller omplaceringar, per
mitteringar och jag trodde att även 
vi kanske skulle få vara med om 
samma sak. Jag kanske behövdes i 
Hemsjukvården? Samtidigt var 
många av oss i personalen sjuka, 
men man lyckades hålla verksam
heten igång och de som ej var sjuka 
fanns att tillgå för den kvarstående 
fysioterapin som fanns när bl.a. all 
gruppverksamhet ställdes in. Med 
varsam hand lotsades jag in i verk
samheten. 

Strategin var att vi arbetade två och 
två. Jag fick träna på buklägesvänd
ning, repetera andningsvård och ta 
del av nya rön. Till coachning fick 
vi Monika FagevikOlsen, som så 

väl var värd priset som Årets Fysio
terapeut. Vi fick också handgriplig 
kunskapsöverföring och träning 
med Annelie Thelandersson samt 
våra mer vana IVA kollegor Annika 
Westerberg, Anna Johansson och 
Fia Lamberg. Ett stort tack till de
ras insatser, tålamod och svar på 
alla frågor vi ställde. Det kändes bra 
och ingen fråga var för trivial, allt 
togs på allvar och framför allt var 
klimatet så generöst och öppet. Så 
småningom var jag inte bara en ex
tra hand utan fick fatta egna beslut 
och arbeta mer självständigt men 
ofta med en kollega som gav ökad 
trygghet. Att få arbeta med kollegor 
som jag inte annars gör, inom ett 
annat arbetsområde är utvecklan
de. Det är spännande. Det var 
varmt och svettigt. Stundtals var 
det tragiskt. IVA utökades från fyra 
platser till att använda två postope
rativa avdelningar så sammanlagt 
fanns 20 platser för COVID patien

ter på Mölndal. Personalen på IVA 
kom från olika avdelningar inom 
SU, men alltid trevliga och tillmö
tesgående. Kände jag mig orolig? 
Nej. Inte för min egen skull men 
rädd att vara sjuk och kunna smitta 
andra. 

En vecka i maj sov jag sämre och 
sämre, jag kände efter om det inte 
var lite skrap i halsen, lite huvud
värk och till slut sa min chef: Nu 
bokar jag en tid för provtagning i 
morgon. Det var min lediga dag och 
jag fick en morgontid. När jag på 
kvällen fick provsvar negativt så 
kände jag mig så frisk som aldrig 
och en stor sten föll från mitt bröst. 
Så gick sommaren och antal patien
ter minskade stadigt. I slutet fanns 
det bara några kvar på ursprungliga 
IVA. En dag när vi kom upp så sa 
personalen: ”Nu behöver ni inga 
skyddskläder längre, här finns ing
en smitta”. Det räckte med visir 
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– om vi ville ha. Så skrevs också 
dessa patienter ut som legat på IVA 
så länge, till annan avdelning, med 
nedsatt lungfunktion och mus
kelsvaghet men med en livsvilja 
som heter duga. 

När hen satt med sin anhörig flera 
gånger utanför vår Fysioterapiav
delning och fikade fick vi chans att 
prata igen. Där satt hen sittande i 
rullstol, med grimma och syrgas
bomb på stolen. En annan dag så 
andades hen helt själv. Hen berätta
de att hen testats och hade 30 % 
kvar av sin lungfunktion. Men att 
andningsmuskulaturen var i bättre 
skick. Erfarenheter från de olika 
tomterna inom SU delades då fysio
terapeuter och arbetsterapeuter 
fick samlas en eftermiddag. I skri
vande stund, 2 november, har vi 
fått nya restriktioner, verksamheter 
ställs in, några av kollegorna är sju
ka. Våra chefer har ju under detta 
halvår haft i stort sett daglig kon
takt med de kollegor som varit sju
ka i COVID19. För många har det 
varit upp och ner, känslan av att nu 
är jag frisk men så är det feber eller 
en trötthet som tar över nästa dag. 
Någon var hemma sju veckor.

Vi i Ok sektionen hann genomföra 
vår utbildningsdag på Stadsmuseet. 
Det fanns visir och munskydd till 
alla som ville ha, stolarna var glest 

placerade och vi hoppas att alla 
kände sig trygga med detta. Solen 
strålade in denna höstdag så rull
gardinerna fick dras ner för att kun
na se presentationerna. Vi tackar 
Stockholms Handcenter som låna
de ut Jenny Rosengren att dela med 
sig av sina kunskaper till oss. Tack 
också till Joakim Strömberg, orto
ped och handkirurg på Alingsås la
sarett. Utställare var Marina Fyrpihl 
från Catell som gav alla deltagare 
en välfylld goodiebag med bl.a. en 
fingergoniometer och träningsdeg 
som kan vara användbart i klinik. 
För oss inom VGregion finns avtal 
med Catell och vi kan förskriva de
ras ortoser till våra patienter. 

På Mölndal genomförs nästa vecka 
”Ortopedidagen ”under ledning av 
överfysioterapeut Ingrid Hulten
heimKlintberg. Denna dag vänder 
sig till kollegor i Primärvården / 
Vårdval etc. och årets tema är ”Häl
seneruptur”. Ok sektionen hade på 
sin Nätverksträff på Ortopediveck
an i Norrköping augusti 2019 sam
ma tema och då medverkade Anne
lie Brorsson, artikel fanns i decem
bernumret av Manualen 2019. Hon 
medverkar även denna gång samt 
några läkare och fysioterapeuter. 

På grund av utökade restriktioner 
kommer Ortopedidagen att ske di
gitalt.

Jag har tillsammans med några kol
legor och fem ortopedkirurger un
der drygt ett år bemannat en ”Häl
senemottagning” på Mölndals sjuk
hus. En halvdag i veckan. En läkare 
och en fysioterapeut var grundbe
manningen men sista månaderna 
har vi fått möjlighet att vara två 
fysioterapeuter. Jag hoppas få åter
komma med mer utvärdering och 
erfarenheter – kanske i detta fo
rum. 

Vi har tagit emot studiebesök. Vi 
vet inte hur restriktionerna drabbar 
oss och förmodligen stryps fler möj
ligheter jus nu – men tron måste ju 
vara att det ska ljusna och är ni 
intresserade får ni gärna höra av er. 
Vi kan även beskriva hur vår verk
samhet bedrivs och målsättning är 
ju ett bättre omhändertagande av 
denna patientgrupp .

Och genast drar jag en parallell till 
Radiusmottagningen/Handledsfrak
turmottagningen – varför kom den 
till? Jo, det behövdes ett bättre om
händertagande… av patienter med 
världens vanligaste fraktur.

Om den kunde ni också läsa i nr 4 
av Manualen 2019 från Ortopedi
veckan i Norrköping.

Vår sektion behöver rekrytera nya 
medlemmar till styrelsen. Är du 
intresserad eller vet du någon vi 
kan fråga? Hör gärna av dig!
Följ oss gärna på Facebook och håll 
dig uppdaterad på vår hemsida.

/Med önskan om ett gott slut från 
Ethel Andersson, verksam 

fysioterapeut på Mölndals sjukhus 
samt ledamot i ok-sektionen
ethel.andersson@vgregion.se

På utbildningsdagen föreläste Jenny Rosengren och Joakim Strömberg 
och Marina Fyrpil berättade om Castells produkter
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Joakim Strömberg, ortoped och 
handkirurg, föreläste om handens 
funktion och om samspelet hjärna – 
hand, handkirurgins historia i värl
den och Sverige, handens grundläg
gande anatomi, behovet av specifi
ka rehabiliteringsprogram samt 
handens traumatologi: frakturer, 
ligament och senskador samt nerv
skador. Nedan följer ett referat av 
några axplock från dessa intressan
ta föreläsningar.

Dagen inleddes med berättelse om 
handkirurgins historia. Den utveck
lades framför allt efter första världs
kriget. Ett exempel är Krukenberg 
proceduren från 1917 där radius 
och ulna konverterades till ett klo
liknande grepp. Viktig litteratur som 
kom under 1900talet var den ame
rikanske handkirurgen Sterling Bu
nells ”bibel” ”Surgery of the hand” 
(1944) och Professor Erik Mobergs 
”Akut handkirurgi” (1948). 

Sedan följde en 
beskrivning av 
akuta handska
dor och figuren 
till höger visar 
hur skadorna 
kan graderas 
från superaku
ta till akuta. 
Tjugo procent 
av alla akut
mottagningspa
tienter har 
handskador.

Utbildningsdag 

”Handen ur ett 
fysioterapeutiskt perspektiv”
– Akuta skador

Replantation 
Handreplantation måste göras inom 
6 timmar! Anledningen är att 
musklerna måste få blodcirkula
tion. Ett avsågat finger ska man läg
ga i blött papper, i en plastpåse, i en 
plastpåse med vatten och is. Ett 
avsågat finger ska inte stoppas i 
munnen eller läggas på enbart is!

Kompartmentsyndrom
Strama fascior innebär slutna rum. 
Vävnadsskadan ger ett ökat tryck 
vilket leder till ischemi och väv
nadsdöd. Den svullna kroppsdelen 
ska öppnas. Man sluter huden igen 
efter 710 dagar.

Öppna frakturer eller luxationer
Ett luxerat finger kan man kan pro
va att dra rätt. Det kan inte bli så 
fel även om det skulle finnas en 
fraktur.

Infektioner
Vid tendovaginit är senskidan full 
av var. Senskidan spolas och däref
ter antibiotika behandling. Obe
handlad senskidevaginit leder till 
att senan dör.

Sen- och nervskador
När flexorsenan är av måste man 
undersöka funktioner bortanför 
skadan. Det är inte lika viktigt att 
extensorsenan är stark, då man 
inte behöver så mycket kraft för att 
öppna handen. Senor och nerver 
ska opereras inom några dygn. Det 
kan ta 11,5 år innan man vet det 
slutgiltiga resultatet efter operation 
av senor/nerver. En degenerativ 
senskada kan uppstå efter radius
frakturer

Malletfinger: Extensorsena är av. 
Opereras bara om förekomst av 
slitfragment. Behandling: i 6 veckor 
skena dygnet runt och sedan 6 
veckor skena nattetid.

Super-
akut

Akut

Akuta skador 
• Replantantion
• Compartment syndrom
• Kärlskada/ischemi
• Öppna skador
• Luxationer/frakturluxationer
• Infektion
• Senskador 
• Nervskador
• Frakturer
• Ligamentskador
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Frakturer, ledskador och ligament-
skador
Vilka frakturer som är vanligast 
varierar mellan olika kön och ål
dersgrupper.

Distal radiusfraktur: Vuxna opere
ras vanligen med volar platta. Hos 
barn innebär dessa frakturer inga 
problem.

Scaphoideumfraktur: Svår att upp
täcka på röntgen. Nuförtiden 2 må
naders gipsbehandling. Frakturen 
måste hållas i stillhet om läkning 
ska ske, i annat fall bildas pseudar
tros. Om fortfarande symtom efter 
avgipsning gör man MR (något säm
re att göra CT). Kan opereras med 
skruv eller stift.

Bennetfraktur: Syns på röntgen. 
Dislokation av fragment när ab
ductor pollicis longus drar i det. 
Man drar ut tummen och sätter stift 
som neutraliserar dragkraften.

Subcapitulär metacarpalfraktur: 
Missas aldrig på röntgen. Ganska 
snäll fraktur. MCP leden utnyttjar 
det extra utrymme som leden ger. 

Ligamentskador i handleden: Det 
finns många ligament här som kan 
skadas. Undersökning görs med 
handledsartroskopi.

TFCC skada (Triangular Fibro 
Cartilage Complex): Komplicerad 
och viktig struktur för stabiliteten 

vid rotation i handleden. Vanlig or
sak är ett fall eller rotationsskada.

SL ligamentskada: Ruptur i liga
mentet mellan scaphoideum och lu
natum. Skadan kan ej ses på rönt

gen så undersök
ning görs via art
roskopi. Kronisk 
skada leder till ar
tros.

Sjukdomstill-
stånd i handen
CRPS complex 
regional pain 
syndrome (bra 

20-59 år                  >60 år	

FRAKTURERNAS 10 I TOPP: KVINNOR

20-59 år                  >60 år	

FRAKTURERNAS 10 I TOPP: KVINNOR

20-59 år                  >60 år	

FRAKTURERNAS 10 I TOPP: MÄN

20-59 år                  >60 år	

FRAKTURERNAS 10 I TOPP: MÄN

Frakturernas 10 i topp: Kvinnor

Frakturernas 10 i topp: Män

20–59 år

20–59 år

>60 år

>60 år

artikel på detta tema av Nyman i 
Ortopediskt magasin nr 4 2019!). 
Komplett regionalt smärtsyndrom 
är ett ovanligt men fruktat tillstånd. 
Högre risk för kvinnor och över 
medelålder. Kan bero på störning i 
informationsflödet när signaler går 
från hjärnan via autonoma nervsys
temet att detta är en skadad 
kroppsdel som inte ska användas. 
Går ofta över på ett år. Viktigt att 
inge hopp! Träna och hålla igång!

/Skrivet av Karin Romberg, 
sekreterare i OK-sektionen
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Den 16/10 stod jag i Göteborgs 
Stadsmuseum framför ett gäng kun
niga fysioterapeuter med blandad 
bakgrund för att berätta om handen 
ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. 
Ju längre in på föreläsningen jag 
kom desto mer insåg jag hur specia
liserad jag faktiskt blivit och hur 
långt jag glidit från den vanliga fysi
oterapin. Handen är ett mycket 
speciellt organ. Den är ett viktigt 
verktyg med vilket vi greppar men 
den kan också ersätta våra ögon 
när det är mörkt eller vi letar efter 
föremål i väskan, den kan förmedla 
värme, kärlek och ilska och den 
kan förstärka uttryck inför åhörare. 
I hjärnan tar handen upp en väldigt 
stor del av somatosensoriska cor
tex, cortex som vi med tiden har in
sett är föränderlig genom livet. Där
för kan man inte enbart ha ett rö
relse och styrkeperspektiv på han
den. Vid rehabiliteringen av en 
hand blir resultatet helt klart bäst 
om träning av rörlighet och styrka 
sker sida vid sida med träning av 
känsel och att använda handen. 
Teamarbetet runt en handpatient är 
därför centralt: kirurgerna klarar 
sig inte utan fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter, vi klarar oss inte 
utan dom. Ofta är även en kurator 
viktig att ha med för att stötta pa
tienten mentalt.

Vad gäller de skador och sjukdomar 
som handen kan drabbas av har jag 
ffa arbetat med de som kan behand
las kirurgiskt. Där finns förstås en 

Föreläsningsdag i Göteborg:

Handen ur ett 
fysioterapeutiskt 
perspektiv

räcka av rehabiliteringsprogram. De 
bygger som alla andra program på 
utvecklingen av hållfastheten i den 
opererade strukturen, vissa restrik
tioner och målet att återfå rörlig
het, styrka, känsel och funktion. 
Det finns dock vissa principer som 
alltid är närvarande:

Patienten måste använda sin hand. 
Varje terapeut som arbetar med 
handskadade patienter behöver 
arbeta upp en vana vid att betrakta 
patienten när hen kommer in på 
behandlingsrummet. Använder pa
tienten sin hand, eller utförs allting 
med andra handen? Det går snabbt 
för hjärnan att automatisera ett 
beteende där handen/delar av han
den konstant väljs bort, och om så 
är fallet kommer man ingenstans 
med träningen. Patienten måste då 
uppmanas att aktivt tänka på att 
använda sin hand under en period, 
tills den blir en naturlig del av rö
relsemönstret igen.

Högläge och svull
nadsreducering: 
Det gäller att få 
bort svullnaden 
innan mängden 
fibroblaster 
och kollagen 
ökar och 
fibrin orsakar 
stelhet och 
sammanväxt
ningar. De för
sta 35 dagarna 

är svullnaden flytande och lätt att 
förflytta. Det är nu man ska sätta in 
åtgärderna. Vid högläge minskar 
trycket i kärlen och därför samlas 
mindre vätska interstitiellt. Därför 
är det viktigt att patienten får in
struktioner om att hålla handen 
över hjärthöjd när den inte brukas, 
och gärna pallra upp den på några 
kuddar när hen ligger ner. För att 
minska svullnaden är det också vik
tigt med aktiva rörelser. Svullnaden 
lägger sig gärna dorsalt på handrygg 
och fingrar eftersom huden här inte 
är lika hårt bunden till underlaget. 
Trycket från musklerna vid muskel
arbete, men också från huden som 
spänns dorsalt över handen då man 
knyter fingrarna fullt, ökar återflö
det i vener och lymfkärl. Behövs 
det kan man öka trycket ytterligare 
genom att linda handen. Vi brukar 
hålla oss till principen korta trä
ningspass många gånger/dag, ca 10 
repetitioner ungefär varannan tim

me. För hård rörelseträning är 
kontraindicerad 

då den kan öka 
inflammation 
och värme 

och därmed 
permeabilite
ten varvid 
svullnaden 
ökar.

Bra gipsning 
och möjlighet 

att använda 
handen i lätta 
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aktiviteter: Ett gips vid radiusfrak
turer måste tillåta fullgod flexion i 
MCPlederna. Detta för att patien
ten ska kunna pumpa bort svullnad 
på ett effektivt sätt. Om möjligt är 
det bra att lägga gipset med handle
den i lätt dorsalextension, då denna 
ställning faciliterar flexion i 
MCPlederna. De måste också kun
na nå med tummen till pekfingret 
så de kan använda obelastat nyp
grepp. Ska man lägga ett cirkulär
gips är det bra om armen är neu
tralroterad eller pronerad, eftersom 
caput ulna är mer prominent i 
dessa positioner. Lägger man ett 
cirkulärgips på en supinerad hand 
kommer caput ulna att trycka mot 
gipset när patienten försöker pro
nera. Mitellor bör de inte ha över
huvudtaget eftersom det uppmunt
rar till att inte använda handen. 

Loose pack/closed pack position i 
fingrarna: Behöver man immobili
sera fingrarna försöker man alltid 
immobilisera med lederna i closed 
pack position, i handsammanhang 
kallat safe position. Då är MCPle
derna flekterade ca 70° och PIPle
derna helt raka. I denna position 
bibehåller man längden på kollater
alligamenten och risken för kon
trakturer i fingerlederna minskar. 
Man kan jämföra detta med han
dens skyddsposition, med raka 
MCPleder och lätt flekterade 
PIPleder. Här får det plats maxi
malt med svullnad i lederna och ris
ken för kvarvarande kontrakturer 

är stor. Detta kan inte nog betonas 
då en extensionsdefekt i en PIPled 
är extremt svår att räta ut.

Senglidning och adherenser: Senor
nas maximala glidförmågan vid 
sammansatt extension/flexion i 
handen är stor. Som exempel är 
glidförmågan hos flexor digitorum 
profundus är 7 cm, flexor pollicis 
longus 5 cm och extensor digitorum 
communis 4,5 cm. Vid all ärrbild
ning i händerna har strukturerna 
en tendens att ärra fast i varandra, 
varför man måste komma igång 
med differentierad senglidning ti
digt utan att äventyra operationen. 
Eftersom det oftast är just samman
växtningar i mjukdelarna man vill 
förhindra är det ffa aktiva rörelser 
som gäller. I vissa fall kan dock pas
siva rörelser vara indicerat, som till 
exempel efter en perifer nervskada 
med efterföljande pares, t.ex. i syfte 
att bibehålla en god palmarabduk
tion i väntan på muskelfunktion vid 
en medianuspares.

Till handkirurgen på Södersjukhu
set, där jag arbetat större delen av 
min karriär, kom nästan inga pa
tienter som inte var kirurgiskt be
handlade. De var hänvisade till pri
märvården. Sedan 1 år tillbaka har 
jag nu bytt arbete och har även 
dessa patienter, vilket innebär att 
jag träffar betydligt mer icke opere
rade instabila handleder. De kan till 
exempel ha en generell överrörlig
het, partiell skada i SLligamantet 

eller TFCC eller en midcarpal insta
bilitet som inte ska opereras. Forsk
ning har visat att många av carpus 
ligament är viktiga för sensorisk 
feedback till organ som är viktiga för 
stabiliteten i handleden, och som är 
ansvariga för ledkänsel och neuro
muskulär kontroll. Denna viktiga 
feedback kan bli störd då ligamen
ten är uttänjda eller skadade. 

I våra stabilitetsträningsprogram 
för handleden ingår därför utbild
ning om handledens neutralläge 
och träning som visat sig främja 
återhämtning av proprioception. Vi 
börjar med isometrisk träning med 
handleden i neutralläge samt grepp
styrka för att främja kokontraktion 
av handledens extensorer och flex
orer. När patienten kommit lite 
längre lägger vi till övningar för att 
ytterligare öka samspelet mellan 
agonist och antagonist och koordin
ationen dem emellan. Allra senast i 
programmet ingår övningar med 
reaktiv muskelaktivering, som t.ex. 
gyroboll eller balansövningar med 
en uppochnervänd kettlebell.

Jag hoppas ni som lyssnade fick 
med er något av värde från denna 
dag och jag vill tacka ortopedsektio
nen för att jag fick komma och pra
ta om denna del av kroppen som är 
så viktig för alla oss människor och 
där vi som terapeuter kan göra en 
så stor och viktig insats.

/Jenny Rosengren
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Hej, jag heter Roland Zügner och 
är medicine doktor och leg. Sjuk-
gymnast, jag disputerade i decem-
ber 2017. Jag försvarade min av-
handling i R-huset på Mölndals 
sjukhus. Titeln på doktorandarbete 
är ”Gait and motion analysis of hip 
arthroplasty. Validity, reliability 
and longterm results” 

http://hdl.handle.net/2077/53611

Som sjukgymnast hamnade jag ti
digt inom ortopedin på ortopedav
delning med tidig mobilisering av 
patienter efter total höfledsartro
plastik (THA). Den dominerande 
anledningen till THA är artros en 
kronisk ledsjukdom som ofta orsa
kar mer eller mindre uttalade smär
tor, funktionspåverkan och försäm
rad livskvalitet och leder ofta i 
slutändan till en THA. Världshäl
soorganisationen har rapporterat 
att 10 % av alla män respektive 18 %  
av alla kvinnor över 60 år har sym
tom och flertalet har en påverkan 
av sin rörelseförmåga. När inte fysi
oterapi, artrosskola och/eller medi
cinering ger avsedd effekt utförs 
vanligtvis en THA. I Sverige utförs 
cirka 17 000 operationer årligen 
och 89 % uppger att de är nöjda 
med resultatet medan 11 % rappor
terar att de är missnöjda eller min
dre nöjda med operationen. De pro
blem som rapporteras är i huvud
sak: smärta, ångest, depression och 
bristande rörelse förmåga.

Doktorsavhandling:

Gait and motion analysis of hip 
arthroplasty – validity, reliability 
and longterm results

Ett sätt att objektivt 
registrera gångförmå
gan är med hjälp av ett 
gånganalyssystem dvs 
att mäta effekten av 
THA samt att efter ge
nomförd operation 
kunna registrera even
tuell kvarstående be
gränsning av gångför
mågan och dess poten
tiella inverkan på det 
kliniska resultatet till
sammans med exem
pelvis patientrapporte
rande mått (PROM). 

Studie 4 i mitt avhand
lingsarbete baserades 
på en klinisk långtids
uppföljning av 62 pa
tienter (66 höfter), som opererats 
med en ocementerad ”Lordprotes” 
THA mellan 19791986. Medelupp
följningstiden uppgick till 26 år (23
29 år). I dessa sammanhang är det 
en av de längsta långtidsuppfölj
ningarna som då hade presenterats. 
I denna studie presenterades PROM 
data och röntgen data. Vid efterun
dersökningen noterades ett Harris 
Hip Score med ett medelvärde på 
81 (SD 14) där 100 är max och 
smärtscore på 41 (SD 5) trots att 
fler än hälften hade genomgått byte 
av ledskålen vid minst 1 tillfälle. 
Det intressanta med denna studie 
var att den lockade in mig på forsk
ningsbanan. Till saken hör att tidigt 

i denna studie tillfrågades jag om 
jag kunde tänka mig att vara opar
tisk bedömare av operationsresultat 
av forskningsledaren vilket jag 
tyckte var en annorlunda arbets
uppgift som sjukgymnast. 

Tillbaka till gånganalysen, forsk
ningsledaren som jag nämnde tidi
gare undrade om jag var intresserad 
av att hjälpa till på ett laboratorium 
för gång och rörelse analys vilket 
jag tycke var spännande. På gång
laboratoriet arbetade leg. Ortope
dingenjör och blivande handledare 
och numera docent Roy Tranberg. 
Återigen kände jag att här har jag 
mitt utvärderingsinstrument. 
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I valideringsstudien (Studie 1) jäm
fördes höftledsrörelser som mättes 
med två olika dynamiska rörelse
analyssystem. Det optiska rörelse
analys system som vi använder på 
vårt gånglaboratorium där vi använ
der små sfäriska reflexer som man 
fäster på anatomiska punkter på 
huden med dubbelhäftande tejp. 
Det röntgenstereofotogrametrisk 
analys systemet (RSA) använder 
små 1 mm metallkulor som man 
fäster i skelettet på lårben och 
bäcken under operation. I studien 
använde vi 16 patienter opererade 
med THA. RSA mäter rörelse med 
hög precision och i detta fall använ
des RSA som valideringsmetod. 

Studieresultatet visade att dynamiska 
höftrörelser framkallade mjukdels
rörelser som medförde skillnader 
jämfört med skelettrörelser vilket 
var själva frågeställningen. Det visa
de sig att en modell baserat på hud
markörer gav en bättre korrelation 
till den använda valideringsmeto
den RSA som mäter skelettrörelser 
än en klustermarkörmodell (plattor 
med 4 markörer) beträffande dyna
miska flexion och abduktionsrörel
ser i höftleden.

I studie 2, undersöktes om mätvär
denas reproducerbarhet vid gånga
nalys skiljer sig åt beroende på om 
det var friska kontroller, patienter 
med höftartros och THA patienter. 
Varje grupp utgjordes av 10 män 
och 10 kvinnor. I studien undersök
tes även om det gick att särskilja de 
olika grupperna från varandra med 
hjälp av data ifrån det optiska rörelse
analysssytemet dvs med gånganalys.

Det visade sig att patienter med 
höftartros hade sämre repeterbar
het mellan olika undersökare och 
analystillfällen jämfört med patien
ter opererade med THA och friska 
kontroller. Studien visade vidare att 

det fanns en fort
satt skillnad i 
gångmönstret 
12 år efter 
THA jämfört 
med kontroller. 

I studie 3, under
söktes gången på 22 
patienter som opererats 
bilateralt med 2 olika typer av pro
tesstammar utförda vid samma ope
rationstillfälle. Vid operation rando
miserades (lottades) den först ope
rerade höften till antingen kort
stammad eller konventionell stam 
och därefter den motsatta i andra 
höftleden. Samma typ av ledskål 
användes på bäckenets båda sidor. 
Gånganalys utfördes 1 och 2 år ef
ter operation och data jämfördes 
mot en kontrollgrupp bestående av 
66 försökspersoner.

Resultatet visade att det inte var 
några skillnader beträffande hastig
het, steglängd och steg frekvens, 
inte heller beträffande kinematik 
eller kinetik mellan kort och kon
ventionell stam. Trots att båda höft
lederna opererades vid samma ope
rationstillfälle fanns det fortsatt en 
skillnad av gångmönstret 2 år efter 
operation jämfört med kontroller. 

I studie 5, studerades höftledsrörel
ser vid gång mätta med 2 olika rö
relseanalyssystem, ett baserat på 
optisk mätning av reflekterande 
hudmarkörer dvs med det gångana
lyssystem tillsammans med den 
markörmodell som visade sig vara 
bäst i studie 1 samt ett baserat på 
accelerometrar. Sammanlagt 49 pa
tienter som opererats med höftpro
tes deltog i studien. Rörelser i sagit
talplanet av bäcken, höft och knä
led, jämfördes mellan metoderna.

Accelerometersystemet uppmätte 
rörelser av bäcken och knäled som 

inte skiljde sig från det gånganalys
systemet som i detta fall användes 
som valideringsmetod. Vid mätning 
av höftledens flexionextension re
gistrerades dock ett signifikant min
dre rörelseutslag jämfört med gång
analyssystemet.

Sammanfattning av avhandlingen 
visar att långtidsuppföljning av pa
tienter opererade med en ocemente
rad höftprotes visade fortsatt god 
funktion (PROM) trots att ledskålen 
byttes ut i närmare 50 % av fallen. 
Vidare visar avhandlingen att avvi
kelsen från uppmätta skelettrörelser 
(RSA) för optiska systemet (Gånga
nalys) är lägst vid mätning av höft
flexionextension på patienter som 
opererats med THA. Vidare kan det 
optiska rörelseanalyssystemet sär
skilja patienter med höftartros, THA 
patient och en frisk kontrollgrupp 
med fokus på höftens rörelser vid 
gång. Det optiska rörelseanalyssyste
met visar att patienter opererade 
med THA har en fortsatt påverkad 
gångförmåga 2 år efter operation 
trots att de uppger att de inte har 
några problem (PROM) när de går. 
Ett accelerometerbaserat rörelse
analyssystem som undersöktes hade 
god validitet vid mätning av bäcken 
och knäledsrörelser i sagittalplanet 
men angav signifikant lägre värden 
av höftledsflexion och extension.
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Optiska rörelseanalyssystem som 
används vid gånganalys baserat på 
kameror fästa på väggen eller på 
stativ och kraftplattor monterade i 
golvet började användas på 
1960talet och har sedan dess vida
reutvecklats för att med hög upp
lösning kunna registrera kroppsrö
relser vid gång. Tekniken kan i kort 
beskrivas med att reflekterande 
markörer fästs med dubbelhäftande 
tejp på huden på väldefinierade 
anatomiska benstrukturer på en 
patient eller försöksperson. Markö
rernas position registreras med 
hjälp av kameror då patient/försök
sperson går i en självvald hastighet 
genom en kalibrerad mätvolym. 
Synkroniserat med kamerasyste
met, registreras belastningen med 
hjälp av i golvet infällda kraftplat
tor. Kinematiken och kinetiken be
räknas i tre anatomiska plan och 
insamlad data presenteras med 
hjälp av grafer och animeringar.

I september 2017 öppnade den nya 
forsknings och utbildningsbyggna
den med ett gånglaboratorium vid 
Mölndals sjukhus, Sahlgrenska uni
versitetssjukhuset i Göteborg. Här 
används den senaste optiska rörel
seanalys systemet baserat på 
3Dteknik från Qualisys.

Det nya laboratoriet med 16 kame
ror och fyra kraftplattor undersöker 
patienter med olika gångstörningar 
med hjälp av gånganalys. Det med
för bättre, snabbare och ännu högre 
analyskvalitet före och efter olika 
typer av behandlingar. På Mölndals 
sjukhus undersöks patienter som 
har olika diagnoser med gånganalys 

och här har vi möjlighet att påverka 
behandlingen av patienter som har 
gångsvårigheter och på lång sikt 
även deras livskvalitet. De patienter 
som vanligtvis remitteras till gånga
nalys har exempelvis diagnoser som 
cerebral pares, stroke, diabetes, 
höftartros, THA eller annan ortope
disk diagnos som exempelvis  akil
lesseneruptur. Alla har gångrelate
rade svårigheter och kan behöva 
avancerad kirurgi, botulinumtoxi
ninjektioner, ortos eller fysioterapi 
för att underlätta gångsvårigheter i 
höft, knä och fotled.

Avslutningsvis från att ha behand
lat patienter med Gluteus medius 
insufficienser i min kliniska vardag, 
som opartisk bedömare av THA 
patienter tillsammans med andra 
THA patienter väcktes tidigt frågan 
om det finns något sätt att objek
tivt utvärdera gångförmågan. Det 
kändes många gånger otillräckligt 
med rörelsemätning med goniome
ter som opartisk bedömare av ope
rationsresultat. Bedöma hälta (ua, 
lätt, måttligt, uttalat) och Trende
lenburg test (positivt, negativt) mm 
som Harris Hip score bygger på 

eller Eq5D där patienten får uppge 
graden av nöjdhet och smärta med 
hjälp av en VASskala. Det säger 
fortsatt inget om den objektiva 
gångförmågan. Diskussion med 
handledare om hur valida och reli
abla de mätinstrument är som man 
har tänkt använda i sitt avhand
lingsarbete har varit mycket givan
de, utvecklande och lärorikt. 

Skall man nöja sig med att patien
ten är nöjd och smärtfri utan att 
man har en aning om hur de går dvs 
om de objektivt har återställt nor
mal gångförmåga. Det får bli mitt 
fortsatta focus och forskningsfråga.

/Roland Zügner, 
Medicine doktor

Leg sjukgymnast med 
specialistkompetens 

i fysioterapi 
inom ortopedi 

Översjukgymnast, 
Forskningsenhet Ortopedi,  

SU/Mölndals sjukhus

roland.zugner@gu.se
031-343 81 18
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HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDEMA

EasyAngle ger enklare mätningar 
och mer motiverade patienter

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

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

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

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

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

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

– Med EasyAngle
klarar du dig med

ett instrument, som
dessutom är lättare

att hantera.

www.medema.se

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

• Används för mätning av alla kroppens leder.

• Mäter snabbt, enkelt och exakt.

• Ersätter den traditionella goniometern, inklinometern och 

myrinmätaren.

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

• Kan användas med en hand och därmed lämnar  

andra handen fri att stötta patienten.
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