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-------------------
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Steg 3 MSKUL fördjupning övre   31 augusti-1 september Linköping 

Steg 1 MSKUL grundkurs         7-8 september Linköping   

Manipulationskurs 13-14 september, 11-12 oktober Bosön

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

EVENEMANG/ KONGRESSER Datum Ort 
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kvar. De uppskjutna kurserna är markerade i kursivt.  
Var du intresserad av att gå en 2020 i , kontakta då kursansvarig för mer information och aktuella datum!  
  

OMT 1 Nedre  7-9 maj, 21-22 maj, 4-5 juni 2021 Stockholm
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Is pain the most 
important outcome?
Patient expectations and goals for treat
ment are central to patient centred 
care for neck and low back pain. Pain 
relief is often the patient’s desired goal 
of treatment and pain ratings and pain 
and disability questionnaires are com
monly the primary outcomes in ran
domised controlled trials. Without dis
regarding pain, is it time for a paradigm 
shift? Would a better goal be to reduce 
the personal and societal burden of 
neck and back pain?

The Global Burden of Disease (GBD) 
study is the most comprehensive world
wide epidemiological research.1 It pro
vides stark statistics about the burden 
of low back and neck pain. Both rate in 
the top 10 of over 350 chronic condi
tions in terms of years lived with a dis
ability. In fact, low back pain has been 
number one for many years. Both are 
recurrent disorders and incur the real 
costs, e.g., loss of quality of life, costs  
of reduced work productivity, costs of 
repeated occasions of care and costs  
of harms of medication side effects. 
Evaluating treatment efficacy only on 
the ability to relieve an episode of pain 
misses the major challenge. Future 
healthcare policies, clinical trials and 
indeed our focus in clinical practice 
should be on reducing the burden of 
recurrent episodes. Current manage
ment approaches of whatever nature 
have failed to do this. The burden of 
low back and neck pain reported in  
the GBD studies has risen over the  
last decade.1, 2 

A focus on reducing recurrences would 
require a multifaceted, multidisci
plinary approach. Physical, social and 
emotional factors would need to be 
addressed concurrently. Physical reha
bilitation would seem a vital compo
nent. Research over the past two de
cades in particular has revealed the 
impaired function that can occur in 

kinematics, neuromuscular and senso
rimotor control with low back and neck 
pain. An important point to note is that 
pain relief whether successfully 
achieved with manipulative therapy, 
other movement based therapies or 
general exercise does not guarantee 
that the impaired function will auto
matically change. A recent systematic 
review of impaired function in people 
with recurrent low back pain confirmed 
that the changes and adaptations in 
kinematics and muscle activity/motor 
control can persist in remission.3 Suffi
cient studies meeting the review’s crite
ria were not available for a statement 
on neck pain. However, the lack of au
tomatic reversal of impaired function 
despite symptom relief, has been shown 
in neck pain in clinical trials of mani
pulative therapy4, 5 and longitudinal  
studies.6 

Physiotherapists have the tools to ad
dress these changes in kinematics, neu
romuscular and sensorimotor control. 
Multimodal management is clearly 
needed and must be based on the indi
vidual’s presentation. It would be inclu
sive of education and work/lifestyle 
advice, manipulative therapy and 
movement based therapies to address 
pain and kinematic impairments.  

Research informed specific exercises 
can deal with clearly defined impair
ments in an individual’s neuromuscular 
and sensorimotor control with ade
quate dosages/time for rehabilitation. 

Can a welldesigned multimodal pro
gram focussing on rehabilitation of im
paired function impact on the burden 
of back and neck pain? We will not 
know until we change our primary clin
ical and research designs and outcomes 
to lessening the burden of recurrent 
episodes, rather than only pain relief. 

/Gwendolen Jull MPhty, PhD, FACP
Emeritus professor

School of  
Health and Rehabilitation Sciences

The university of Queensland; Australia

EDITORIAL | Gwendolen Jull
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Muskuloskeletal fysioterapi är en 
medlemstidning som ges ut i två 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.
Muskuloskeletal fysioterapi 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.

Foto: Rasmus Krantz
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Hi Harry! Can you tell our readers 
more about who you are?
I am a physical therapist from the 
Netherlands and live 10 km from 
the German border in a town with 
6000 inhabitants and is called Oot
marsum. It is one of the oldest cit
ies of Europe and a lot of famous 
(Dutch) painters are living here. In 
this town I have a praxis with my 
wife specialized in musculoskeletal 
therapy, specialized in the orofacial 
region in adults and children. I be
came physiotherapist in 1985 and 
completed my Manual therapy 
training in Switzerland (Manual 
therapy Maitland concept) in 1988. 
In 1993 I gained my IFOMPT recog
nition in the Netherlands from the 
Dutch Manual Therapy Association 
(NVMT). In 1994 I passed the 
teachertraining in Manual Therapy 
of the IMTA (International Maitland 
Teacher Association) and is also 
involved in NOI (Neuro Orthopae
dic Institute). From 1997 up till 
now 40 % of my work is teaching 
courses in manual therapy, orofa
cial dysfunction and pain and neu
rodynamic courses. Further on our 
university I teach in the BSc Pro
gram applied Neuroscience, Pain 
physiology, Pain classification and 
treatment, Clinical Reasoning and 
in the MSc Programme; manual 
therapy, Clinical pattern musculo
skeletal, Methodical and Design in 
Research.

After my BSc Degree Physical ther
apy I was very interested in clinical 
research and successfully complet
ed the Master of Science degree in 
Physiotherapy at the University of 
Leuven (Belgium) (2000). My thesis 

Interview with 

Professor Harry von Piekartz
was on, The Neurodynamic Testing 
of the Mandibular Nerve: Reliability 
and normdata. In 2005 I received 
my PhD in Rehabilitation science 
on the Staffordshire University 
(UK) with the main topic “Pediatric 
Headaches”.

In 2008 I was chosen as Professor 
for Physical Therapy at the Univer
sity of Applied Science in Osna
bruck (Germany) and in 2013 
study director of the Master of Sci
ence in Musculoskeletal Therapy. 
In this time I became the senior 
status as Teacher of the Interna
tional Maitland Teacher Association 
(IMTA) and founded with a collogue 
of mine the Cranial Facial Therapy 
Academy (www.crafta.org) in 2003.

How did your interest in physio-
therapy and later orofacial dys-
function and pain begin?
During my Physioeducation I was 
already interested in the treatment 
of headaches and special in the 
TMJ. In my student time I was on a 
conference of Prof. Dr M. Rocobado 
in Amsterdam for physiotherapists 
and dentists and was very excited 
how he explained the relationship 
with the TMJ and the cervical spine 
with 2 slides parallel in a large con
ference room. In the praxis where  
I worked after my education there 
were an increasing referrals from 
orofacial doctors but nobody of the 
physical therapist wanted to treat 
this group. Because I was the 
youngest, they forced me to treat 
the TMD Headache group. At the 
end I was very happy with it. Later 
during my teacher training I got a 
lot of good discussion with Prof M 

Roccobado and Geoff Maitland 
about the craniofacial region( face 
and skull) as a source of symptoms 
and the implementation into manu
al therapy on controverse to for 
example craniosacral therapy. 

I treated Geoff Maitlands wife after 
a course in Switzerland (Bad Zur
zach) after and skull floor operation 
by a benign tumor of the Pituitary 
gland with good results (I was hap
py). Afterwards Geoff Maitland in
troduce me to Elsevier Publishers 
to write a book on Craniofacial 
pain. This book “The Craniofacial 
Dysfunction and Pain, Manual 
Therapy, Assessment and Manage
ment.” which is published by But
terworthHeinemann (later Elsevi
er) in 2001, was also translated in 
German (2002) and Spanish 
(2003). In 2007 my second book 
with other authors came out and 
was called Craniofacial pain: neuro
musculoskeletal assessment, treat
ment, and management (Elsevier 
Health Sciences) which is revised 
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in two languages (English, German) 
in 2015. From 2015 up till now I 
am invited in different books u.a. 
Modern Manual Therapy, Grieves 
fourth edition and fifth edition 
which is planned in 20222023. 

Can you tell us a little more about 
your work and your research?
In my workingtime I spend 40 % 
on teaching, 30 % working with pa
tients and 30 % in clinical research 
and I like this combination. Every 
part challenge each other and I 
force myself to assess and treat pa
tients regular to keep me fit during 
teaching and research.

On my University, before covid19 
pandemic, we got a new movement 
lab, called “Emoyionlab”. Here we 
are trying to attempt to investigate 
emotion, expression in pain states 
and during treatments, to see if 
there is any difference between  
patients with body perception prob
lems and volunteers without. This  
is probably also main risk or con
tributing factor in chronic head and 
facepain.This kind of new know
ledge can help us in physical thera
py in the future. I am also happy 
with our new colleague Dr. Susan 
Armijo Olivio. She is now oneyear 
Professor in our team and her inter

est is also Orofacial pain and be
cause of her methodical background 
we have a strong international lit 
review group now which is a basic 
elemant for clinical research. For 
me also a challenge is doing re
search and writing articles which 
we can use in teaching and the clin
ic increase outcome in physical 
therapy.

What are your hobbies?  
What does life look like outside  
of physiotherapy?
My hobbies are swimming. I come 
from the swim and Waterpolo world. 
Was Olympic participant in 1992 in 
Barcelona and from 1996200 I was 
physicalmanual therapist of the 
Dutch male and female equip Olym
pic games (Sydney 2000). So, I try 
to swim 35 times in the week. Also, 
when the water is colder as 18 de
grees (I can imagine that this for 
you is not so cold ). Further I like 
running (less than swimming) trav
eling and having good time with 
family and friends. 

And finally, when do we get the 
privilege of holding a course
It would be nice giving a course 
again after 14 years. That time it 
was a good experience in Anna 
Kimmings Praxis in Växjö. She was 
good organizer and all colleagues 
were relaxed and kind even when  
I came 2 hours too late because the 
train has a delay by a blockade of 
trees on the rails. I would be wise, 
in my opinion to organize the foun
dation course CRAFTA in Sweden 
like in 14 other countries. All have 
the same content adapted on the 
Physical Therapy structure in that 
particular country. But first a 
theme course as introduction is 
also acceptable. Looking forward  
to it .

/ Simon Widh
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I samband med årsmötet för 
OMTsektionen 25/3 2021 föreläste 
Harry von Piekartz om käkledens 
komplexitet och indikationer för 
neuromuskuloskeletal fysioterapi. 
Inför cirka 100 deltagare från 
OMTsektionen pratade Harry om 
definitioner och klassifikationer vid 
temporomandibulära besvär, om 
orofaciala och cervikala regionen 
samt trigeminocervikal sensitivitet. 
Han gick vidare och pratade om 
hur vi kan bedöma och behandla 
dessa besvär samt visade förslag på 
algoritmer, behandlingsstrategier 
och aktuell evidens.

Patofysiologin vid temporomandibi
lär och orofacial smärta är oklar och 
behöver utforskas mer. Det är kom
plext och här finns en gråzon kring 
hur vi skall gå vidare menar Harry. 
Orsaken är ofta multifaktoriell och 
många har flera riskfaktorer som 
bidrar, där personer med samma 
diagnos, ofta behöver olika adresse

Referat Harry von Piekartz

Temporomandibulär- och  
orofacial smärta: – Indikation 
för muskeloskeletal fysioterapi

ring och individualiserad behand
ling. Man har oftast inte ett ensamt 
isolerat besvär, utan flera multipla 
riskfaktorer för att utveckla tem
poromandibulär och orofacial smär
ta. Vi måste därför bli duktiga på att 
klassificera besvären. Ett förslag till 
detta enligt Harry von Piekartz kan 
vara enligt nedanstående tabell.

TMD Specifika TMD/ 
muskuloskeletala diagnoser

Myofasciell genes Artikulär genes Myofasciell/ 
artikulär genes

Neoplasm

Myofasciell smärta Disc-displacement Kombinerat Inflammatorisk bild

Artros Tillväxtstörningar

Artralgi Osteochondrom

Ankylos/adherens RA

Hypermobilitet/
dislocering

Skador på proc.  
Coronoideus

TMD = Temporo-Mandibular Disorders

Faktorer som behöver beaktas när 
vi träffar dessa patienter är genetisk 
struktur, klinisk presentation, auto
noma faktorer (sömn, hjärta, puls, 
blodtryck), psykologiska faktorer 
(arbete, emotioner), somatosens
oriska faktorer (sensitivitet, cranio
cervikala, orofaciala och temporo
mandibulära regionen). Vanliga 

Andra diagnoser

• Refererad smärta

• Tand- och 
pharynxrelaterade 
besvär

• Spottkörtelbesvär

• Neurologiska 
sjukdomar

• Psykiatriska besvär

• Medicinskt 
oidentifierbara besvär
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symtom som förekommer vid tem
poromandibulärt eller orofacialt 
utlöst smärta är: huvudvärk, 
nacksmärta, låsningar eller oljud 
kopplat till käken, trötthet i käken, 
smärta i käkleden och nedsatt för
måga att öppna munnen. 

En del i komplexiteten, enligt Har
ry, är att den craniocervikala och 
temporomandibulära regionen är 
nära sammansläktade rent anato
miskt, biomekaniskt, funktionellt 
och neurofysiologiskt och ses som 
en enhet. Såväl cervikogen (övre tre 
nervrötter) och orofacial nocicep
tion konvergerar och summeras i 
trigeminocervikala nucleus som kan 
ge en sensitisering och efterföljande 
bred symtomflora enligt ovan. 

Harry föreslår därför ett brett an
greppssätt och exempel på testbat
teri rent undersökningsmässigt med 
goda studieresultat är:
• Aktiv och passiv testning av man

dibulär rörlighet
• Palpation och mekanosensitivitet 

(tryckkänslighet m. masseter och 

oriteras enligt Harry. När vi ser på 
evidensstyrkan i behandlingen vid 
orofacial, temporomandibulär och 
craniocervikala besvär ses ofta ut
bildning tillsammans med en indivi
dualiserad kombination av manuell 
behandling och träning utefter fynd 
som den bästa lösningen. 

 / Simon Widh

m. temporalis samt triggerpunkter)
• Sensomotoriska test och manuell 

testning av cervikalen 
(CranioCervikal Flexion Test, 
FlexionRotation Test, passivt 
ledspel, Range Of Motion)

Ett kluster av tester ökar det diag
nostiska värdet och ger en hint om 
vilka behandlingsdelar som bör pri

TAKE HOME MESSAGE:

• Käkleden är ett bortglömt område, många är ej 
förberedda att möta denna typ av patienter. Kan finnas 
behov av samarbete med tandvården

• Det finns otillräcklig patofysiologisk specificitet

• Klassifikation utifrån anatomiska landmärken och 
smärtmekanism hjälper i diagnostik

• Många har en trigeminal sensitivitet som kan ge en 
bred symtombild

• Det är biopsykosocialt komplext

• Interventionsdelen är ej tillräckligt beforskat
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Intervju med

Svenska Dagbladets nya 
rehabiliteringsexperter

I sitt första reportage diskuterade 
Rasmus och Sara kring det faktum 
att stora delar av befolkningen blivit 
mer fysisk inaktiva under rådande 
pandemi och att många individer 
som tidigare haft en bra och allsidig 
träning, många gånger har tenderat 
att bli mer enformiga i sin träning 
och på så vis ådragit sig besvär som 

de i annat fall troligtvis hade slup
pit. De diskuterade då även kom
plexiteten med ländryggssmärta och 
vikten av att ge patienterna kun
skap och verktyg för att kunna be
handla sig själva. Sedan dess har de 
diskuterat allt från löparknän till 
nackbesvär. Vi tycker att det är 
glädjande att fysioterapeuter synlig

görs i media och framhålls som ex
perter när det gäller såväl rehabili
tering som prehabilitering. 

Hej Rasmus och Sara! Kan ni inte 
berätta lite närmare för oss hur 
det gick till när ni blev SvD:s nya 
experter inom rehabilitering och 
prehabilitering?
Tankar om ett samarbete startade 
utifrån det faktum att den fortsatt 
pågående pandemin inte bara har 
förändrat våra kroppars vardag, 
utan även fått många att tveka på 
att söka hjälp trots krämpor. SvD 
såg med andra ord ett behov av att 
nå ut till sina läsare med informa
tion, tips och råd, som förhopp

Rasmus Krantz och Sara Schönbeck har sedan mitten av januari varit 
ett uppskattat och återkommande inslag i Svenska Dagbladets (SvD):s 
serie kring rehabilitering och prehabilitering. Varje måndag har SvD:s 
nya experter, de legitimerade specialistfysioterapeuterna, visat fem nya 
övningar på film på SvD:s hemsida i syfte att vägleda läsarna om några 
av de vanligaste besvären och hur dessa med enkla medel kan minskas 
eller förbyggas. 
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ningsvis kunde bidra till att be
handla eller motverka smärta och 
besvär. Att vi som fysioterapeuter 
skulle tilldelas uppdraget som det 
nya tillskottet i SvD:s expertpanel, 
menar Maria Carling (som är redak
tör för videoserien tillsammans 
med Dan Eliasson) var en själv
klarhet.

För vår del såg vi detta som ett 
ypperligt tillfälle att synliggöra vår 
egen yrkeskår i sammanhanget, där 
tips och råd i korta videoformat 
känns som vanligt förekommande i 
dagens digitala medielandskap. På 
så vis blev samarbetet ett sätt för 
oss att försöka motivera allmänhet
en till mer rörelse i vardagen, men 
samtidigt även lyfta fram fysiotera
peuten som expert på frågor som 
rör rörelsestödjeorganet. 

Vad har ni fått för respons från 
läsare och kollegor?
Känslan är att det verkar ha varit 
ett mycket uppskattat inslag hos 
SvD:s läsare, där exempelvis 
funktionsprogram för höft samt 
övningar vid spänningshuvudvärk 
hittills har laddats ner från deras 
Instagramkonto av runt 1500 per
soner. Även de kommentarer, tan
kar och frågor som skickats till re
daktionen från läsare, som på ett 
eller annat sätt tagit del av inslagen, 
verkar uteslutande vara positiva.

Tydligast respons, med mycket po
sitiva reaktioner, från kollegor kom 
i samband med att samarbetet upp
dagades och den första introduce
rande artikeln publicerades. Den 
ständigt återkommande punkten 
om att vi fysioterapeuter behöver 
synas och ta mer plats, verkar vara 
något de flesta i vår kår tänker på 
och håller med om. Därefter har 
inslagen såklart fortsatt varit något 
som kollegor verkar ha uppskatta, 
vilket vi märker genom att inläggen 
delas vidare eller att de på annat 

sätt uppmärksammas.  

Hur har tankegångarna gått kring 
vilka ämnen som ska tas upp från 
gång till gång?
Ämnen som hittills har berörts 
grundar sig främst i kommentarer 
och önskemål från SvD:s läsare. 
Vilket på ett sätt känns väldigt 
naturligt från vår sida, då fokus i de 
rekommendationer och råd som ges 
alltid bör ske med ”patienten” i fo
kus. Vad som sedan presenteras för 
respektive område är något samtli
ga fysioterapeuter på Friskisprakti
ken har varit med och diskuterat 
fram, så att vi ökar chansen att 

fånga in helheten och inte fastnar i 
en enskild terapeuts preferenser.

Självklart så har vi även haft ett 
finger med i vad som fångas upp 
och presenteras, just med en tanke 
på att försöka visa den bredd som 
vi fysioterapeuter verkar inom.

En bit in i projektet, hur ser ni på 
resultatet så här långt?
Otroligt roligt och något som för
hoppningsvis ger ringar på vattnet! 
Något man blivit varse om är den tid 
som faktiskt krävs i arbetet runt de 
klipp som i slutändan inte är längre 
än 1 minut styck. Men det finns ju 
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Sara Schönbeck
Leg.fysioterapeut, MSc, specialist i 
pediatrik. Studerade till fysioterapeut  
på KI och var klar till 2001. Magister- 
examen från 2007 och har arbetat på 
Friskispraktiken sedan 2002.

Rasmus Krantz 
Leg.sjukgymnast, MSc, specialist i OMT. 
Studerade till fysioterapeut på Uppsala 
universitet och var klar till 2012. 
Masterexamen från 2018 och har arbetat 
på Friskispraktiken sedan 2020.

också en sägning om att färre ord 
kräver mer eftertanke, vilket i det 
här fallet definitivt verkar stämma. 

Något som också blivit allt tydligare 
under projektets gång är utmaning
en i den balansgång att vara tydlig 
och konkret i filmerna, men samti
digt undvika att vinkla det som om 
dessa program är något allmängiltigt 
och som funkar för alla. Formatet 
som sådant begränsar ju oss, både 
på gott och ont, när man så gärna 
vill erbjuda information och utbild
ning till den tänkta mottagaren. 

Kan ni berätta närmare för våra 
läsare vilka ni är?
Sara från Skara och Rasmus från 
Bollnäs. Båda arbetar som specia
listfysioterapeuter på Friskisprak
tiken, Sara inom pediatrik och har 
jobbat på mottagningen sedan 
2002 medan Rasmus som är det 
senaste tillskottet i lokalerna har 
OMT som sitt specialistområde. 
Som de flesta inom vår kår ligger 
rörelse nära hjärtat, vilket Sara 
visar genom sitt engagemang som 
ledare och utbildare på Friskis  
och Svettis och Rasmus genom  
att ständigt misslyckas med att 
pensionera sig från den anrika 
sporten bandy. 

Vad drivs ni av i ert arbete?
Kort och gott så handlar det mest 
om mötet med människor och att få 
vara med på resan till att må bättre 
både mentalt och fysiskt. Sara som 
brinner särskilt för barn gillar att få 
hjälpa till att öka deras fysiska själv
förtroende och delaktighet i idrott, 
rörelse och lek med andra barn. 
Rasmus instämmer i detta om att 
motivera folk till rörelse, men påta
lar även en fascination över männ
iskan och kroppen i största allmän
het. Vilket banade väg för speciali
sering inom OMT, där han upplever 
att det kliniska resonemanget har 
sin grund i att försöka förstå männ
iskan och allt vad det innebär.

/ Kristian Larsson
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Det har varit fyra väldigt lärorika 
år, men också ganska kostsamma år 
för många. Då en stor andel, likväl 
jag själv, kommer från landets söd
ra delar så innebär det långa resda
gar och många hotellnätter per ter
min. Många står för sina studier 
helt själva gällande både studietid 
och rese och boendekostnad, med
an andra haft betydligt mer förmån

Reflektioner i pandemitider

Masterutbildningen i 
Ortopedisk Manuell Terapi

liga förutsättningar från sina arbets
givare. Detta innebär också att ut
anför det ordinarie klinikarbetet, så 
har det varit långa vardagskvällar 
och helger fyllda med inläsning och 
rapportskrivning. Den praktiska 
färdighetsträningen kan vi dock 
utföra varje dag i kliniken och det 
är en ganska viktig aspekt att kom
ma ihåg. Man behöver inte vänta 

Fyra år av intensiva studier börjar närma sig sin vägs ände. Den tredje 
omgången studenter vid masterutbildningen med inriktning OMT starta-
de hösten 2017 för att nu gå i hamn till sommaren 2021. Studietakten 
är 50 % där distansutbildning med föreläsningar och seminarium skett 
via Zoom och de praktiska momenten på plats i Luleå med 3–6 träffar 
per termin inkluderat föreläsningar, färdighetsträning, auskultationer 
och examinationer.  

tills man fått ett diplom i handen 
eller att en lärare sagt ”OK” innan 
vi kan träna och prova nya under
sökningstekniker, manuella be
handlingar eller träningsmoment. 
Den teoretiska kunskapen och det 
kliniska resonemanget skapar oss 
förutsättningar att själva utvärdera 
vårt lärande. 

Resor till 65:e breddgraden har 
också inneburit en spännande kom
bination gällande inrikesflyg och 
snöoväder. Ett typexempel på detta 
var en kursträff tillsammans med 
Björn Aasa där halva gruppen lyck
ades ta sig fram till campus och an
dra halvan var strandsatt. Vi själva 
siktade mot Luleå men fastnade i 
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Norrköping. Så i stället fick vi vara 
en grupp på fyra personer på ett be
handlingsrum i Linköping för att 
försöka följa dessa kursdagar på dis
tans. Långt ifrån optimalt men gav 
ändå utrymme för viss praktisk trä
ning och diskussion. 

När covid19 ställde omvärlden på 
kant våren 2020 så påverkades så
klart även vi i stor utsträckning. Två 
kursträffar hann avklaras innan res
terande träffar ställdes in. Detta 
innebar många sena beslut utifrån 
myndighetsrekommendationer och 
smittspridning. Skulle man boka 
sina biljetter eller inte? Var det 
etiskt försvarbart att vi från Öster
götland skulle resa till Norrbotten? 
Så allt fick flyttas fram mot en oviss 
framtid. Sedan kom hösten och 
smittspridningen var som vi alla 
minns låg under sommarhalvåret 

Linus Heedman
Ålder: 31 år
Ort: Linköping
Utbildning: 
Grundutbildning Uppsala 
universitet 2009–2012. 
Masterprogrammet 
inriktning ortopedisk 
manuell terapi 2017–2021. 
Arbetsplats: Linköping 
Healthcare med förhoppningar om att kunna få 

avsluta det som påbörjats. Det resul
terade i en väldigt intensiv vecka i 
oktober där allt innehåll från tidiga
re kursträffar skulle få plats med 
auskultationer, repetition av praktis
ka moment och en färdighetstenta
men. Steg 3 examinationen som 
skulle ha genomförts i juni var nu 
framflyttad till december. Tyvärr så 
tog smittspridningen återigen fart 
vilket resulterat i att vi eventuellt 
kan få genomföra vår steg 3 exami
nation i november 2021, över ett år 
senare än planerat. 

Ett viktigt moment som ingår såväl i 
utbildningsplanen på masterutbild
ningen som i specialistförordningen 
är fältstudier eller randning inom 
angränsande ämnesområdet. När 
sjukvården har tvingats till akuta 
omstruktureringar och ompriorite
ringar, så har det också påverkat 
undervisningsuppdraget att ta emot 
studenter. En tydlig konsekvens är 
vi i vår utbildning och specialisering 

haft det betydligt svårare att skapa 
kontakter, samarbetspartner och 
kunskap inom olika verksamhets
områden som korsar vår vardag.

En annan negativ effekt är påverkan 
på våra examensarbeten. Hur rekry
terar vi studiedeltagare i en period 
där rekommendationerna är att ar
beta hemifrån, undvika sociala kon
takter och hålla avstånd? Där smitt
spridningen i landet varierar stort 
och regionerna utifrån detta har oli
ka förhållningsstrategier? Detta 
kommer att resultera i att endast ett 
fåtal av oss, som hade planerat att 
avsluta våra studier till sommaren, 
faktiskt komma kunna genomföra 
detta. Omvärlden tvingar oss till för
ändring och anpassning, det är nå
got vi alla måste fortsätta göra i 
framtiden oavsett pandemi eller ej.  

/Linus Heedman 
Leg. fysioterapeut 

Snart OMT steg III-examen  
Linköping Healthcare
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Ordförande 
 har ordet

Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Vi är fortsatt i en situation med 
smittspridning och restriktioner 
från Folkhälsomyndigheten och vi 
följer därmed Fysioterapeuternas 
rekommendationer om att inte 
anordna några fysiska kurser ännu. 
Vi ligger dock i startgroparna med 
CSPT Certifiering A i Helsingborg 
och Stockholm och Certifiering B  
i Stockholm. Även en kurs i Styrke
lyft som rehabilitering planeras. Vi 
hoppas att dessa kommer att kunna 
genomföras under hösten 2021. 
Tills dess att vi är där, så ordnar  
vi ytterligare ett Öga för Öga i sep
tember om diagnostisering av femo
roacetabular impingement syndrom 
med Med Dr Anders Pålsson från 
Lunds Universitet. 

Våra Öga mot Öga föreläsningar 
har varit väldigt välbesökta vilket vi 
är jätteglada över och vi planerar 
att fortsätta med dessa till hösten. 

Kom gärna med önskningar 
om områden som är relater 

ade till Fysisk Aktivitet och 
Idrottsmedicin.

Under hösten så kommer sektionen 
tillsammans med OMT sektionen 
medverka med en halvdagsutbild
ning på Fysioterapi 2021 vilken 
denna gång kommer att vara en  
digital konferens. Vår halvdag har 
titeln ”You can’t go wrong getting 
strong”. Vi hoppas att det är många 
som kan vara med och lyssna. 

Den nya studiehandledningen för 
specialistutbildningen är färdig  
för att tas i bruk. Jag vill verkligen 
tacka Linda, Lasse och Christina i 
styrelsen som har lagt ned ett stort 
arbete med den. Sektionens mål 
(på sikt) är att kunna erbjuda eller 
rekommendera adekvata kurser 
relaterade till målen i studiehan
dledningen. 

Styrelsen bedriver ett konstant  
arbete med två olika spår inom 
idrottsmedicin; det kliniska spåret 
för att öka kompetensen för de som 
arbetar på fältet genom vår CSPT 

Certifiering A och B samt special
istspåret genom Fysioterapeuternas 
specialistutbildning. Certifiering A 
och B kan alltid vara en del av spe
cialistspåret som kurser för att  
upp nå en del av målen i specialist
utbildningen. 

Som vanligt vill jag uppmana er att 
ta kontakt med oss med kommen
tarer och frågor som rör Fysisk  
aktivitet och idrottsmedicin. Frågor 
relaterade till Fysioterapeuterna 
kan vi inte svara på. Vår funktions
mejl är idrottsmedicin@ 
fysioterapeuterna.se. 

Vi hoppas alla att pandemin och 
alla restriktioner går mot ett slut  
så vi kan ses och umgås som vi 
önskar. Snart stundar i varje fall 
sommar och välförtjänt ledighet.  
Vi önskar därför er alla härlig  
semester när den tiden kommer.  
Ta hand om er – vi ses snart! 

/Eva Rasmussen Barr 
Ordförande FYIM

14

Muskuloskeletal fysioterapi nr 1 2021 Malin original.indd   14Muskuloskeletal fysioterapi nr 1 2021 Malin original.indd   14 2021-06-02   09:032021-06-02   09:03



M
U

SK
U

LO
SK

EL
ET

A
L 

FY
SI

O
TE

R
A

P
I N

R
 1

 –
 2

02
1 

|
 F

YI
M

-S
EK

TI
O

N
EN

Den värsta globala krisen sen andra 
världskriget har påverkat alla mer 
eller mindre. För damlandslaget 
skedde många förändringar under 
2020 då OS flyttades till 2021 och 
istället för den sedvanliga Algarve 
cup som brukar genomföras i Por

Arbetet som fysioterapeut 
med damlandslaget i fotboll 
under pandemin 2020/21

tugal i februari/mars blev det ett 
läger med två träningslandskamper 
på Malta. Hårt arbete för de som 
jobbar med planering då det var 
svårt att hitta ett land att resa till 
med möjlighet att spela tränings
landskamper som förberedelse inför 

OS i Tokyo på grund av pandemin. 
Men hur skulle vi fysioterapeuter, 
kunna undersöka och behandla 
spelare, samtidigt som vi skulle hål
la två meters avstånd?

Tack vare bra förberedelser både 
före och under resorna blev sam
lingarna som en isolerad liten bubb
la där vi har kunnat leva, träna, äta 
och jobba på ett bra sätt. Det har 
inneburit att alla behövt ta eget an
svar. Under 2021 har spelare och 

Spelare som stoppas av läkare, snabbtester, daglig temp, symptomfor-
mulär, munskydd och inga delade hotellrum. Det var några av åtgärder-
na som vidtogs för att landslagets samlingar skulle kunna genomföras 
för att minska risken för smittas av covid-19 under pandemin. 
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komst till hotell har spelare och 
ledare varit isolerade på sina rum 
till alla visat negativa covidresultat. 
Stor skillnad mot den sociala mö
tesplats en samling brukar vara. 
Testningen har ibland varit en pärs. 
Testpersonalens finess har varierat 
vid provtagning på olika platser och 
i olika länder men det har det varit 
värt. Vi har klarat oss bra, ingen i 
truppen har varit sjuk. 

Vid ett tillfälle har en av våra nyck
elspelare blivit stoppad från att resa 
till vårt läger av landslagsläkaren på 
grund av covid19 smittade spelare 
i hemmaklubben. I efterhand kan  
vi konstatera att det var ett klokt 
beslut då spelaren senare testades 
positiv. 

Våra samlingsdagar har inletts med 
ett frågeformulär före frukost om 
ev. symtom som kan härledas till 
corona. Temp har registrerats varje 
morgon före frukost. Munskydd har 
använts när vi rört oss utanför vårt 
egna rum, under möten, i restau
rang samt vid bussresor till träning 
och match. 

Vi bor och lever i vår egen lilla 
bubbla vilket möjliggjort att vi fysi
oterapeuter faktiskt kunnat jobba 
tryggare här än ”hemma på klini
ken” Det har varit skönt att kunna 
behandla utan munskydd och visir 
som vi annars dagligen an
vänder på kliniken. 
Vi har som vanligt 
många spän
nande spelare 
att behandla 
och ge bra 
träningsråd 
för att spe
larna de 
ska kunna 
genomföra 
träningar och 
matcher på 
bästa sätt.

Den sociala delen för spelare 
och ledare har varit annorlunda. Vi 
har inte fått lämna hotellet förutom 
vid träning och match. Inga sponta
na promenader på stan, fika, shop
pa, löpträna osv har varit tillåtet. Vi 
har istället på gott och ont tvingats 
ut till ett gemenskapsutrymme som 
varierat ordentligt i mysfaktor. Att 

leva helt isolerade under 10 dagar, 
träffa samma människor hela tiden 
tycker man skulle skapa konflikter. 
Men inte i det här gänget. Det finns 
en så stor positivitet och glädje att 
ses och umgås både på och utanför 
fotbollsplanen. Att vi under en sam

ling hade tillgång till ett ping
isbord i vår ”bubbla” 

räckte för att hela 
gänget hängivet 
slänger sig in i 
pingistävlingar av 
olika format, både 
spelare och led
are. Allt under 
skratt och glada 

tillrop.

Som avslutning kan 
konstateras att det varit 

ett annorlunda år, ett spän
nande år, ett pandemi år …

/Annica Näsmark 
Kristina Forsblom

Karin Schröder
Martin Bergqvist
Fysioterapeuter  

Damlandslaget i fotboll

You can’t go wrong getting strong
Styrketräning ingår som en del i de nya riktlinjerna om fysisk aktivitet från WHO. Styrketräning 

rekommenderas i tillägg till övrig fysisk aktivitet genom hela livscykeln. Vi vill med denna utbildningsdag 
belysa användbarheten av styrketräning genom tre olika perspektiv. Ni kommer att få lyssna 

till: Styrkans betydelse för prestation och skadeprevention inom idrott med Docent Sofia Ryman 
Augustsson, Med Dr Mathias Wernbom som pratar om Ocklusionsträning – ett lågbelastat alternativ till 
tung styrketräning? samt Med dr Hanna Lindblom som pratar om Motion minskar menopausens minus.

Vi ser fram emot vår halvdagsutbildning och hälsar er varmt välkomna!

Fysioterapi 2021, 19–20 oktober,  
ges som en digital konferens. 
Sektionen för FYIM kommer 
tillsammans med sektionen  
för OMT genomföra en halvdags-
utbildning
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Hur påverkades verksamheten 
med landslaget i Trampolin och 
dubbel-mini-trampolin (DMT)  
under Gymnastikförbundet? 

Det enkla svaret är enormt, precis 
som för övriga samhället. I flera år 
hade ”gymnastiksverige” laddat 
eftersom det för första gången på 
många år skulle bli en internatio
nell tävling i Sverige. Nämligen EM  
i Trampolin, Tumbling och DMT i 
maj 2020. När beskedet kom blev 
det ridå ner. 

En sport som utövas inomhus och 
där ingen livnär sig som gymnast 
fick begränsningarna stora effekter 
på de aktivas möjlighet att utöva 
sin sport. Reserestriktionerna be
gränsade också landslagets möjlig
het att ses och till skillnad från ett 
vanligt år där samlingarna varierat 
mellan var 58 vecka samt 12 stör
re mästerskap och 12 världscuper 
blev 2020 något helt annorlunda. 
Jag träffade ”mina” gymnaster vid 
två tillfällen mellan mars 2020 och 
mars 2021. Ett sommarläger och ett 
höstläger som inträffade precis inn
an restriktionerna drogs åt igen. 
 
En väntan och förhoppning om att 
nästa planerade läger, nästa natio
nella tävling kanske blir av. Men 
som alla vet så ställdes och ställs 
fortfarande evenemang in. 
 
En fråga som för mig hela tiden 
hölls aktuell var, kan jag åka på 
våra gemensamma samlingar? I 
mitt dagliga arbete på Hälsocentral 
med sköra patientgrupper och risk

Drygt ett år med 
restriktioner!

grupper dagligen, kan jag det? Ska 
jag utsätta mina kollegor för ökad 
risk genom att åka och träffa perso
ner (högrisksmittspridare enligt alla 
statistik avseende ålder) från 
många olika delar av landet. Spen
dera flera dagar ihop och behandla 
och undersöka? Är detta ok? Vilket 
ansvar har jag mot min huvudsak
liga arbetsplats? Vilket ansvar har 
jag gentemot gymnasterna? I mitt 
fall blev lösningen resa med bil, 
eget boende på plats, måltider en
sam alternativt med någon som  
tidigare varit infekterad, och visir  
i alla möten närmare än 1 m. (det 
här var innan många verksamheter 
körde både munskydd och visir). 
Och självklart hinkvis med desinfi
ceringsmedel och sprit =)
 
Till glädje för ”mina” gymnaster så 
blev EM i Sotji nu i början av maj 
av. Ett annorlunda EM med masker, 
inga sociala aktiviteter och enorma 
förberedelser för att den historiskt 
stora truppen skulle komma iväg. 

De kommer hem med ett individu
ellt juniorbrons, två lagguld i DMT 
(junior + senior), flera final och 
semifinalplatser och en individuell 
silvermedalj i DMT. Ett fantastiskt 
resultat, det bästa faktiskt, inom 
Trampolin och DMT.   
 
En mindre smolk i ögat som rundar 
av det här märkliga året är att mitt 
pass som postades till Ryska visum
centralen i Stockholm, rekommen
derat såklart, hamnade på avigvägar 
(till Ryssland enligt PostNords utsa
go) och då det upptäcktes för sent 
inte fanns möjlighet att få fram ett 
riktigt pass innan avresa … Så jag 
såg hela EM från hemmaplan och 
fanns tillgänglig när gymnaster och 
ledare så önskade via video och  
telefon! Helt i enlighet med corona!
 

/Petra Källman Navier, 
fysioterapeut för landslaget i 

Trampolin och DMT
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Vid vårt årsmöte i mars avgick  
Birgitta Nyberg som varit med i  
styrelsen i många år varav de sista 
åtta åren som ordförande. Birgitta 
har arbetat som sjukgymnast och 
sista åren som fysioterapeut sedan 
1978. Hon arbetar såväl på Fysio
terapiutbildningen i Göteborg som  
i klinisk tjänst på Fysioterapin 
Mölndals sjukhus. Till ny ledamot 
valdes Birgitta Lövdahl som ni  
kan läsa om längre fram.

Om någon undrade hur Ortopedi
dagen avlöpte med digital uppkopp
ling och allt – så gick det bra.

Vi har också fått accepterat oksek
tionens Utbildningsdag/halvdag på 
Fysioterapi 2021:

”Fysioterapeutisk rehabilitering 
efter akut hälseneruptur – ett struk
turerat samarbete mellan akutsjuk
vård och primärvård”.

Några av husets kollegor fanns på 
plats i aulan men framför allt var 
det uppåt 85 externa deltagare  
uppkopplade digitalt. 

Några rader  
från redaktören

Sektionen för Ortopedisk Kirurgisk rehabilitering

Jag var mitt uppe i slutfasen att 
tömma min mammas hus, novem
ber förra året, hon blev över hund
ra år och bodde kvar i sitt hem till 
slutet med allt det hon sparat, från 
sitt långa liv och flera släktingars 
liv. Jag bodde där många helger för 
att röja, städa och även denna hel
gen då min man ringer och känner 
sig konstig i handen, fumlig etc. 
Dotter kör honom till Sahlgrenska 
och han läggs in omedelbart med 
en stroke. Två dagar senare så 
bromsar jag på ett löv i en nedförs
backe (för att inte köra på en kor
sande cyklist) och faller på ut
sträckt arm. Även denna gång kom
mer dottern och den snälle cyklis
ten fixar in även cykeln i bilen. 
Höger axel frakturluxation som re
poneras på Operation och två veck
or senare opereras.

Livet blir inte som man tänkt sig. 
Ofokuserad? Jag bad om att få re
habilitering och kvarstå som pa
tient “i huset” och detta beviljades. 
Att inte kunna tvätta håret själv 
och be om hjälp med mycket. Hur 
klarar man sig hemma om man är 

ensam? Jag började arbeta fem 
veckor efter operation, halvtid och 
kunde anpassa arbetsuppgifterna – 
nu var det slut med arbete på covid 
IVA, som precis vid denna tid hade 
ökat igen, och helgtjänstgöring för 
att inte behöva lyfta patienter. 
Tacksam att få vara en del av jobbet 
och nu jobbar jag som tidigare – 
ibland tvivlar jag på att någonsin bli 
helt återställd men får vara glad att 
kroppen höll så länge ändå. Vår 
härliga varmvattenbassäng, 34 gra
der som ger värme i kropp och själ 
och en tyngdlöshet, smärtlindring, 
har funnits att tillgå. Och vad kan 
inte ett litet lätt theraband göra 
skillnad i träningen. Tar ingen plats 
i packningen heller. Mina två ben 
var det inget fel på och jag har för
sökt att gå långa promenader. Så en 
kväll i en utomhustrappa tar jag ett 
felsteg, foten kommer under mig 
med ett supinationsvåld. Avulsions
fraktur och FTA ligamentskada. 
Den älskade Walker ortosen – top
pen! Vilken fart man kan få upp då 
foten är inbakad och stilla. Men vad 
man kanske inte tänker på är att 
övriga benet tar lite stryk. När jag 

18
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vecka i makalöst vackra trakterna 
kring Björkliden, Abisko och Riks
gränsen svullnar samma sidas knä 
upp. Det blev väl lite överbelastat. 
En gammal meniskskada som ope
rerades leder väl till artros. Nu får 
jag träna hela högra sidan, ja hela 
kroppen förresten. Cykeln måste 
jag snart åtminstone sätta mig på. 
Jag vill ju kunna cykla igen. Hålla 
mig frisk. Men en fallrädsla finns 
där hela tiden. Och jag förstår pa
tienterna som blir rädda. Jag själv 
påpekar ju för mina patienter hur 
viktigt det är att träna hela krop
pen, dags att leva upp till det själv.

Nackdelen var nu också att jag ram
lade långt ner i prioriteringen att få 
covidvaccin.

De första fick i januari. Men –  
äntligen har det rasslat till och jag 
fick min första spruta i torsdags.  
På jobbet. Känns bra!

Ja, hur är det med omvärldsbevak
ningen och inspiration från vad jag 
läser och hör? Allt handlar väl inte 
om covid. Nej – men mycket.

Jag har berättat om Handdagarna 
som Svensk Handförening ordnar 
varje år, förra året ställdes den in 
med kort varsel men i år fick med
lemmar möjlighet att höra och se 
föreläsningar digitalt. Jag satt några 
kvällar och tog del av dessa och det 
finns en fördel: jag kan stoppa före
läsningen och spola tillbaka om jag 
missade något. Men det går inte att 
se för många i sträck. Och jag tror 
på det här med hybridmöten i fram
tiden – vi vill träffas och mycket av 
kontakter och tips får man när man 
ses i verkliga livet. Men för de som 
ej har möjlighet kan ju denna vari
ant vara bra. Erbjud både ock. En 
av föreläsningarna handlade om 
”Nationella riktlinjer vid distal radi
usfraktur” och där kände vi kollegor 
på Mölndal som jobbar med denna 
patientgrupp att vi gör och tänker 
rätt. Nu har också våra kollegor på 
Handkirurgen flyttat till Mölndal 
och vi fick i veckan möjlighet att 
tillsammans diskutera dessa före
läsningar, vad kan vi ta till oss, att 
även planera en gemensam satsning 
på kunskapsutbyte och utveckling. 
Att även kunna ta upp patientfall 
och kliniska tips – ger mycket. 

Jag försöker på olika sätt få input 
från er runtom i Sverige – skriv gär
na, hör av er och berätta om någon 
verksamhet ni vill skriva om, något 
ni vill förändra, förbättra eller bara 
säga att det här fungerar så bra så 
det vill jag berätta om. 

Jag tänkte att i nästa nummer kom
mer vi att berätta om Protesmottag
ningen på Mölndal. Ja, det blir väl
digt lokalt – men det händer myck
et hos oss och jag tror den verk
samheten kan vara en förebild! 
Men vad händer ute i landet?  
Maila mig gärna på  
ethel.andersson@vgregion.se

Så hoppas vi ju såklart på att kunna 
återuppta studiebesök, auskultatio
ner mm. Många förfrågningar har 
fått ligga på is … Men nu ser vi  
absolut ett ljus i mörkret.

/Ethel Andersson,  
OK-sektionen

”Fysioterapeutisk rehabilitering efter akut hälseneruptur  
– ett strukturerat samarbete mellan akutsjukvård och primärvård”

Vi ser fram emot vår halvdagsutbildning och  
hälsar er varmt välkomna!

Fysioterapi 2021, 19–20 oktober, 
ges som en digital konferens. 
Sektionen för Ortopedisk-Kirurgisk 
rehabilitering kommer genomföra 
en halvdagsutbildning.

19

Muskuloskeletal fysioterapi nr 1 2021 Malin original.indd   19Muskuloskeletal fysioterapi nr 1 2021 Malin original.indd   19 2021-06-02   09:032021-06-02   09:03



M
U

SK
U

LO
SK

EL
ET

A
L 

FY
SI

O
TE

R
A

P
I N

R
 1

 –
 2

02
1 

|
 O

K-
SE

K
TI

O
N

EN

Polisen har lagt upp en film på 
Youtube: ”Johan och Eva” en film 
om svartsjuka och våld i nära rela
tioner. Lägg 6 minuter och 47 sek
under på att se denna och därefter 
kommer många tankar. Man pratar 
om ett krympande livsrum som 
sker under en längre tid. 

Det är inte bara våra patienter utan 
det handlar om oss kvinnor. Det kan 
vara en arbetskamrat. Jobbet kan 
vara den enda frizonen för vissa.

Det handlar inte om samhällsklass, 
men för en kvinna i högre samhälls
klass med en högt uppsatt man – 
kan förlusten bli större, men  
undvik att generalisera.

Hur definieras mäns väld mot 
kvinnor? Enligt FN:
”Varje könsrelaterad våldshandling 
som resulterar i eller troligen kom
mer att leda till, fysisk, sexuell eller 
psykisk skada eller lidande för kvin
nor, samt hot om sådana handling
ar, tvång eller godtyckligt frihetsbe
rövande, vare sig det sker i det of
fentliga eller privata livet”

Mäns våld mot kvinnor i nära rela
tioner existerar överallt och före
kommer oberoende av kulturell och 
religiös tillhörighet, etnicitet, sexu
alitet, social tillhörighet och ålder.

Visste ni att fram till 1966 var det 
ok att våldta sin hustru i det egna 
hemmet?

Våld i nära relationer
Det är Etiskt forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Cecilia Lundmark som startar vår första 
internutbildning på lång tid. Mycket glest utspridda med våra munskydd i R-aulan får vi denna morgon ta 
del av denna föreläsning och film, just nu oerhört aktuellt i och med att våldet den sista tiden eskalerat 
med misshandel och dödlig utgång på flera kvinnor. Varje år dödas ca 13 kvinnor och fyra män i nära 
relation. 20–25 % av männen tar sitt liv om de dödat mamman till sina barn eller sitter i fängelse.

Det finns även män/unga män som 
prostituerar sig. På nätet har man 
sålt en tjänst men köparen kanske 
tänker sig något annat. Personen 
uppsöker sen akuten med hela 
analöppningen förstörd. 

Det finns en stark koppling mellan 
sexuellt våld och ohälsa (depres
sion, alkoholriskbruk, självskadebe
teende)

Vad är vårt ansvar:  
enligt regional medicinsk 
riktlinje 2015:
Ansvar att: Upptäcka/identifiera
Ställ frågan: Hur har du det med 
din partner? Är hen snäll mot dig?

Precis som rutinfråga om alkohol 
och tobak ska detta vara en rutin,
Varje kvinna på Akutmottagningen 
borde få frågan ställd utan att part
nern är med.

Erbjud enskilt samtal. Aldrig ska 
partner eller barn tolka. Alla har 
rätt till telefontolk eller tolk på 
plats. Man har rätt till en utbildad 
tolk för att kunna förmedla vad jag 
vill. Telefontolk kan vara en fördel.
• Behandla/stödja/motivera
• Dokumentera skador. Spårsäkra. 
• Informera patienten att jag ser / 

(dvs undertecknad) jag har en 
misstanke om våld.

• Kvinnor förnekar. Kvinnan är 
rädd att mannen ska kunna läsa 
journalen. Skriv att: kvinnan för
nekar.

• Om kvinnan berättar: Lyssna be
kräfta, kritisera inte (då gör vi 
som mannen, trycker ner henne)

• Värdera inte mannen, dra inte in 
honom.

• Notera hur kvinnan vill bli kon
taktad – mobilen kanske mannen 
har kontroll över. Brev – kan 
mannen öppna. Exempelvis kan 
en faktura avslöja var hon varit. 
Finns det någon annan person i 
närheten man kan kontakta.

Vägleda/hänvisa till andra 
hjälpinstanser
Exempelvis kan man på en patient
toalett sätta upp information på 

Cecilia Lundmark
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Våld i nära relationer flera språk. Nationellt Centrum för 
kvinnofrid: http://www.nck.uu.se/ 
har gratis material att beställa.

Kvinnofridslinjen: 020-505050
När har vi en skyldighet att anmäla: 
Enligt paragraf 71 SOL när det gäl
ler minderåriga.

Ökad utsatthet föreligger för 
• kvinnor med utländsk bakgrund, 

exempelvis svenska män som gif
ter sig med asiatiska kvinnor

• HBTQ – samkönad relation dub
bel utsatthet

• Funktionsnedsättning, exempel
vis kanske partnern är personlig 
assistent. Hen kan göra hål på 
rullstolen, inte stänga av en platta 
på spisen och då åsamka bränn
skada. Den funktionsnedsatte är 
helt beroende av individen

• Missbruk
• Prostitution, människohandel
• Äldre personer: kanske kvinnan 

haft det jobbigt under hela äkten
skapet, när barnen är vuxna ska 
hon lämna men ”vem ska då ta 
hand om gubben” säger barnen

• Ungdomar 15–24 år.

Fyra insatser
Bryt isoleringen: Knacka på. Ge 
inte upp. Fortsätt att ställa frågan 
och säg det. Chefer har ett ansvar 
för anställdas arbetsmiljö även vid 
distansarbete. En kvinna av tjugo 
har varit eller är utsatt för våld.

Ställ frågor om våld: Alla som mö
ter människor i sitt arbete behöver 
kunna se tecken på våld och ställa 
aktiva frågor. Hur har du det? Gå 
inte och ana. Det värsta som kan 
hända – att vi har fel.

Sprid numret till Kvinnofridslinjen. 
020505050 har öppet dygnet runt

Var uthållig. Att få rätt stöd, i allt 
från mötet med socialtjänsten och 
Försäkringskassa till besöket på 
Vårdcentralen eller hos Polisen kan 
vara livsavgörande.

När barn är inblandade, då har vi 
en anmälningsplikt. Men annars 
har vi en ”börplikt”, gå till chefen 
och gör en orosanmälan.

Vi vill ha feedback.

Säg att vi alltid har ett enskilt sam
tal och fråga om minderåriga barn. 
Cecilia avslutade med denna slide:
”Om bara någon hade ställt frågan”
”Om man inte frågar får man inte 
veta”.

/Sammanfattning av  
Ethel Andersson, leg fysioterapeut,  

Mölndals sjukhus

Checklista:
• Kort väntetid
• Lämna inte kvinnan ensam
• Enskilt samtal
• Tolkbehov
• Lyssna, Bekräfta
• Kritisera inte
• Barn inblandade?
• Undersökningssituationen
• Dokumentation
• Dokumentation om  

drogintag
• Våldtäkt?
• Uppföljning
• Erbjud kontakt
• Notera hur kvinnan vill bli 

kontaktad
• Informera om annan hjälp
• Uppmana kvinnan att göra 

polisanmälan
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Jag har haft förmånen att lyssna på 
Karin många gånger då hon sjunger. 
Minns ni Gillestugan vid Järntorget 
– där sjöng hon Aretha Franklin
låtar för en massa år sedan med 
bandet Stella XL? 2007 var hon 
med Stella som husband i ”På Spå
ret” och flera nyårsmatinéer på  
Nefertiti. Flera i Stella var med i 
Kurt Olssons Damorkester, kult
förklarade! Denna presentation   
min alldeles egna av Karin!

Vi hör numera ”Vi ställer inte in 
– vi ställer om”. Vad finns det för 
fördelar och nackdelar med digi
talt? Nu fick deltagare på chatten 
men även vi i styrelsen (som denna 
kväll var spridda i Raulan på Möln
dals sjukhus (plats för 140 perso
ner) interagera. 
Fördelar: Man når en grupp obero
ende av geografi. Man slipper boka 
resa och hotell. Man kan spela in. 
Man kan göra om.
Nackdelar: Det är svårare att nät
verka, det blir opersonligt. 

Mycket kan störa en sändning. Tek
niken kan krångla, och ibland kan 
det vara upp till 30 sekunders för
dröjning i sändning.

Två spaningar från Karin: Karin 
var med och lyssnade och minglade 
som en avatar, med VR glasögon i 

10 budord för att hålla 
en digital föreläsning
När vi för 14 år sedan hade Karin Klingenstierna som föreläsare berättade hon om Karins 10 budord för 
att hålla en föreläsning. Nu ser tiderna annorlunda ut och vi bjöd in Karin att prata om hur vi når ut med 
vårt budskap – digitalt. Vad ska vi tänka på? Vi behöver tips! Ja, Karin föreläser numera sällan men ställde 
upp. I bakfickan denna gång har hon bland annat ett författarskap tillsammans med Åsa Lindell och boken 
”Yrke: Moderator. En bok om konsten att leda på scen”, utgiven av Vulkan Förlag 2018.
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1  Håll energin uppe! Vi vill se folk, vi vill känna av 
stämningen. I Zoom och Teams kan man faktiskt se 
folk. Ser man däremot sitt eget ansikte kan det bli 
ännu värre. Det är svårt att låta bli att titta på sig 
själv vilket tar kraft och uppmärksamhet. Så, 
föreställ dig att nån sitter därute. Det gör det ju 
faktiskt. Ladda! Tagga upp. Bli kompis med 
kameran. Våga titta bortom kameran, så får du 
riktning framåt och sträcker på dig.

2  Learning by doing. Det är flera bland oss som är 
kontrollfreak. Acceptansen för fel är fortfarande 
lite större i den digitala världen.

3  Gå igenom rutan. Känn in lokalen och scenen. 
Var står och går jag?  
Tejptrick 1: Märk upp den yta du kan röra dig på 
utan att hamna utanför kameran. Vad ser 
deltagarna? Vad ser jag? Vart riktar jag blicken?  
Tejptrick 2: Tejpa vid kameran där du ska titta. 
INTE in i skärmen, där har du inte ögonkontakt. 
Grunduttryck: Ett litet leende. Positiv utstrålning.  
Rösten är viktig. Tänk på pausering, betoning, 
variera, le. Tala tydligt och aningen långsammare. 
Ska jag stå eller sitta? Ofta utstrålar du mer energi 
när du står. 
Se till att det finns en klocka du lätt kan se, så du 
håller tiden. Högtalare är bra så du hör vad som 
sägs, och en skärm, gärna vid kameran för att inte 
tappa ögonkontakt, som visar det publiken ser. 
Karin tipsar här om Hans van der Brink som 
arbetar med digitalisering inom VG regionen.

4  Att gå från fysiskt möte till digitalt kräver 
bearbetning. Mer förberedelser och kortare 
genomförande är regeln. Är du föreläsare, ha koll 
på ”Buljongtärningen”, essensen i ditt föredrag, 
och bygg presentationen utifrån den. Syfte och mål 
blir ännu viktigare digitalt – Varför gör jag detta? 
Vad vill jag åstadkomma?

5  Rätt ambitionsnivå för produktionen.  
Hemmaversionen – Se till att du har bra ljus/ljud 
och bild och säker sändning. Använd gärna separat 
kamera och separat mikrofon. Det är bättre med 
fast uppkoppling än wifi. 
I studio – Flera kameror för olika vinklar. Ha en 
bra relation med tekniker, du ska kunna testa och 
här arbetar men i team. Man måste prata ihop sig 
mer, men du slipper själv ha ansvaret för tekniken.

Sikta lagom högt. Det ska inte vara för flott, då 
kanske deltagarna jämför detta med TV.  
Ha genrep, gärna dagen innan. Ett tydligt 
körschema är ett bra stöd när det är flera 
programpunkter. 
Och förstås en Plan B om det skulle köra ihop sig 
– alltid bra att ha.  
Vad gäller bakgrund: här kan man leka, filmduk, 
green screen – OBS! Då har man inte gröna kläder. 

6  Interaktion är A och O. Här kom flera förslag från 
auditoriet: Skriv i chatten: Pausgympa. Dansa 
Macarena. Karin gillar Mentimeter, ett digitalt 
verktyg för smartphone eller datorn, som är 
kreativt och lätt att använda. Här kan du ställa en 
fråga till publiken/deltagarna. Digitala bikupor – 
break up i Zoom och Teams. Kan samtala i 
smågrupper, och prata om de vill.  
Produktionsproffsen tipsar om att ha någon form 
av interaktion var femtonde minut i digitala 
program.

7  Ta in nya roller: Organisationen kring digitala 
event blir annorlunda än i fysiskt format. 
Co host – redaktion som hanterar chat och frågor. 
I konferensplanering: behövs programansvarig plus 
en producent.  
Studiovärd som tar hand om medverkande. Man 
kan ha en reflektör som stöd i scenprogram: någon 
som kommenterar det som sägs.

8  Dramaturgi: Inledningen är psykologisk, och ska 
fånga intresset hos deltagarna. Gör första minuten 
utantill, så skapar du trygghet både för dig och 
deltagarna. Håll sen variationen uppe i 
presentation såväl som program, i den 
huvudsakliga delen som är logisk, dvs mer fakta 
– och informationsbaserad. Avsluta psykologiskt 
och positivt. Vad vill du att deltagarna ska känna/
veta/göra efteråt.

9  Hybridmöte? Tänk efter före – svårt att ha både 
deltagare fysiskt och på distans och kunna 
inkludera alla på ett naturligt sätt.

10  Men hur blir det i framtiden? Både och, trots 
att det utmanar. Vi kommer att ses både fysiskt 
och digitalt. De som kommer och deltar fysiskt 
kanske betalar mer, men får ett mervärde, och,  
de som följer eventet digitalt betalar mindre. 

10 tips för digitalt genombrott:
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ett virtuellt event. Det fungerade 
överraskande bra! Nu kanske en 
del också börjar bli trötta på bilder 
och bara vill lyssna  

Appen Clubhouse, har blivit myck
et populär – där kan man delta i 
eller lyssna på intressanta samtal 
om olika ämnen och som initieras 
över hela världen.
 
Naturligtvis blev jag nyfiken på att 
läsa mer och just denna bok om 
”Yrke: Moderator”. Visst finns det 
många sammanhang där vi på olika 
sätt står på scen eller håller ihop 
ett möte. Jag tänker: Toastmaster 
på ett bröllop eller en disputations
middag. När vi hållit utbildningsda
gar och årsmöte. Handdagarna i 
Göteborg. Planeringen inför Orto
pediveckan. Hur vi presenterar fö
reläsarna, hur vi ska hålla ordning 
på tiden så ingen pratar för länge, 
hålla reda på frågorna som deltagar
na ställer. Och om det är tyst bland 
deltagarna är det bra med några frå
gor i bakfickan. Många tips finns i 
denna intressanta bok. Ett kapitel 

handlar om konsten att ställa frågor. 
101 frågor under rubrikerna: Inle
dande, Tillbakablickande, Panel och 
debattfrågor, Engagemang och käns
la, Analyserande och fördjupande, 
Klargörande och förtydligande, Ut
manande, Avslutande och samman
fattande och Framåtriktade. Att 
kunna ställa bra frågor och visa ett 
genuint intresse – är ju bra att kun
na i alla sammanhang. När du möter 
nya människor, tänker jag.

Vilka egenskaper behöver en mo-
derator? Allmänbildad, nyfiken och 
lätt för att lära. Social kompetens, 
visa ett äkta engagemang. Att kun
na jobba agilt, att smidigt anpassa 
sig efter förutsättningarna är grund
läggande. En moderator bör trivas 
på scenen, vara medveten om att 
man agerar inför en publik. Timing, 
improvisationsförmåga och humor.

Författarna återger de fem förmå
gorna i teori och praktik (författare 
Göran Svanelid) från grundskolans 
läroplan, där men identifierat vilka 
fem generella kompetenser förutom 

ämneskunskaper som elever bör 
kunna tillägna sig: 

• Analysförmåga: att kunna beskri
va och förklara olika samband

• Kommunikativ förmåga: att an
passa språk efter syfte, mottagare 
och situation och som ett medel 
för lärandet

• Begreppsförmåga: Att förstå och 
använda relevanta begrepp

• Procedurförmåga. Det praktiska 
utförandet, att veta hur olika akti
viteter ska utföras

• Metakognitiv förmåga. Att bedö
ma alternativa lösningar.

I boken beskriver de hur dessa för
mågor kan appliceras på ett mode
ratorskap.

Ja, nu blir ju många nyfikna på det 
här yrket. Någon frågade på kvällen 
”Finns det någon utbildning?”, och 
faktiskt: Inom kort kommer Bona 
folkhögskola, som ligger i Motala, 
lansera en Baskurs.

/Ethel Andersson,  
OK-sektionen
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Birgitta Lövdahl tog sjukgymnastex
amen vid 20 års ålder i Umeå 1990. 
Därefter flyttade hon till Göteborg 
där hon började arbeta på rygg
märgsskadeenheten på SU/Sahl
grenska Sjukhuset. Efter arbete 
inom neurologisektionen tackade 
hon ja till en tjänst inom reumatolo
gisektionen på SU/Sahlgrenska. Hon 
lämnade sedan den slutna vården 
både för att vidareutbilda sig inom 
OMT steg 2 samt arbeta kliniskt i 
privat regi. Hon startade sitt första 
företag inom fysioterapi vid 24 års 
ålder och brinner för ämnet entre
prenörskap och små företag. I något 
år efter starten av sitt företag före
läste hon på gymnasieskolor om hur 
det var att arbeta som sjukgymnast 
i egen regi. Detta var ett samarbete 
med Arbetsförmedlingen och Entre
prenörsstiftelsen på Handelshögsko
lan i Göteborg. År 2003 startade 
hon Aktiva Rehab Team®, en mot
tagning som sedan ett antal år till
baka ligger i Askim, sydväst om  
Göteborg. Birgittas intresseområden 
inom fysioterapi är OMT (Ortope

Bokrekommendation 
Kan varmt rekommendera att läsa och bläddra i boken: 
”Total stabilitetsträning för prestationsutveckling och skadeprevention” 
av Joanne Elphinston, SISU Idrottsböcker, uppdaterad upplaga 2014. 
En mycket intressant och givande bok för prestationsutveckling och 
skadeprevention. Här får du flertalet övningar som är viktiga för såväl 
axel, knä som ryggrehabilitering. Praktisk användbar bok hur rörelser 
i olika kroppsdelar är beroende av varandra för ökad prestation och 
rörelsekvalité. När du köper boken så får du en personlig kod där du via 
en webbplats får tillgång till filmer på ett sjuttiotal av bokens övningar. 

Ny medlem i 
styrelsen

disk Manuel Terapi) & belastnings
mekanik, ortopedi och reumatologi.

Nu inom styrelsen på OKsektionen 
hoppas Birgitta att tillsammans med 
andra engagerade kollegor få fortsät
ta arbeta med möjligheten att ar
rangera utbildningar, kortare före
läsningar eller temadagar. Temada
garna tänker hon skulle kunna be
stå i kliniskt praktiska moment där 
man tillsammans med kollegor kan 
dela med sig av undersökningstester 
och rehabiliteringsprogram. Hon 
funderar också på om det skulle gå 
att skapa en plattform där fysiotera
peuter tillsammans skulle kunna 
”brainstorma” över kliniskt svåra 
patientfall, då hon anser att det 
finns så mycket bra klinisk kunskap 
som vi skulle kunna ta vara på. 

Vi i styrelsen tar gladeligen emot 
önskemål om hur vi skulle kunna 
vara en ännu bättre tillgång för dig 
som medlem. Skriv till oss och be
rätta om dina tankar och idéer!
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Ordförande 
har ordet

 

Våren är här och med detta har jag 
stora förhoppningar att covid19 
situationen nu äntligen ska förbätt
ras. Sedan mitt förra inlägg i den 
här tidningen så har det hänt en 
del. Till att börja med så har ett 
namnbyte skett från ”Manualen” 
till ”Muskuloskeletal fysioterapi”, 
vilket jag är väldigt glad för. Det 
speglar bättre vad vi alla medver
kande sektioner sysslar med och 
det kanske är ett första steg till ett 
gemensamt specialistområde inom 
muskuloskeletal fysioterapi. 

Jag har även bytt jobb. I januari 
började jag arbeta för ett privat fö
retag där jag har förmånen att kun
na träffa patienter från hela landet 
genom videokonsultationer. Som 
jag har skrivit tidigare så fungerar 
det väldigt bra för en stor andel av 

patienterna. Att ge lugnande be
sked, information, råd och träning/
övningar är det som anses vara 
”high value healthcare” och det går 
utmärkt att erbjuda genom digital 
vård. Utöver det tror jag att jag med 
min MDTkompetens har extra 
mycket att erbjuda vad gäller be
dömning och behandling. Jag kan 
inte tillämpa några manuella tekni
ker men det behövs heller inte för 
minst 70 % av alla patienter med ett 
derangement, för de kan bli av med 
sina besvär genom enbart patient
genererade övningar. Sedan kan 
man med lite kreativitet även få till 
en form av externt övertryck i 
många fall om det skulle behövas. 
Dock känns det ändå bra att jag har 
möjligheten att hjälpa de patienter, 
där det inte fungerar tillfredsstäl
lande med distansbehandling,  

vidare till andra behandlare i vårt 
nätverk. 

MDTsektionens årsmöte 2021  
genomfördes även i år självklart 
digitalt. Jag har fått förtroendet att 
sitta kvar som ordförande ett år till 
och tackar för det. I samband med 
årsmötet bjöd vi medlemmarna på 
en mycket intressant föreläsning 
om sittande och dess relation till 
ryggsmärta. Olov Leander som blev 
färdig med sin diplomautbildning i 
MDT i fjol var föreläsare. Ni kan 
läsa mer om denna föreläsning  
i detta nummer. 
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i akt att skriva lite om ländryggs
besvär och forskningsläget. I JOSPT 
2016 skrev O´Sullivan et al ett in
lägg med titeln “Unraveling the 
Complexity of Low Back Pain” (1). 
De skriver en hel del bra saker om 
att det verkar gå åt fel håll vad gäl
ler bedömning och behandling av 
ländryggsbesvär genom överanvänd
ning av MR och en tydlig ökning vad 
gäller operativa ingrepp som disk
protes och fusionsoperationer. 

För stort fokus läggs på patoanato
miska diagnoser som orsakar iatro
gen funktionsnedsättning. Sedan 
fortsätter de med att beskriva att 
det har skett en ökning vad gäller 
fysikalisk behandling som de anser 
bara har en liten effekt i litteratu
ren och slutligen talar de om att det 
görs försök med ”specifika” övning
ar som inte visar sig vara bättre än 
annan form av behandling/rehab. 
Det är just det sista som jag och 
internationella Mckenzieinstitutet 
har synpunkter på. Dessa går att 
läsa i ”February 2017 Letter to the 
EditorinChief” i JOSPT (2). 

Min uppfattning är att ländryggs
forskningen i stort förbiser och  
avfärdar nyttan och vikten av en 
bedömning och behandling enligt 
MDT. Det är i stället det nya ”CFT” 
(Cognitive Functional Therapy) 
som håller på att utvecklas av ett 
par namnkunniga forskare som får 
mycket stort fokus och utrymme. 
Självklart är detta ramverk väldigt 
bra och ingen motsäger vikten av 
ett äkta biopsykosocialt synsätt. 
Men att bara helt avfärda MDT, som 
har visat sig vara effektiv och ett 
lovande synsätt för patienter med 
diverse besvär, tycker jag är tråkigt 

och orättvis för många patienter 
också. Jag håller med författarna  
till brevet (2) med Richard Rose
dale i spetsen att ett CFTramverk 
inte leder till ökad tydlighet men 
snarare ökad komplexitet. O’Sulli
van et al verkar anse att en stor 
andel av patienter med ryggbesvär 
framför allt behöver KBT, smärtut
bildning och råd kring hälsosamma 
levnadsvanor. Och även om dessa 
interventioner kan ha stor nytta för 
en del av patienterna med kroniska 
ryggbesvär så verkar man ignorera 
faktumet att även hos gruppen 
“kroniska ryggpatienter” så finns 
det en andel som kan hjälpa sig 
själva genom att enbart tillämpa 
enkla övningar och genomföra  
minimala beteendeanpassningar. 
Hos dessa patienter har man utöver 
minskade besvär och förbättrad 
funktion även kunnat påvisa andra 
positiva effekter av MDT behand
ling som minskat undvikandebete
ende, minskad psykosocial ångest 
och mindre depressiva symtom. 

Men största skälet till att jag anser 
att de flesta fysioterapeuter bör ha 
en förståelse för MDT som metod är 
att klassificeringen derangement är 
så frekvent förekommande. 

Hos patienter med akuta ryggbesvär 
är siffran nästan 75 % och hos de 
med mer långvariga besvär är det 
fortfarande över 40 %. Vid axels
märta verkar det handla om nästan 
80 % (30 % axel och 48 % cerviko
torakala) enligt EXPOSS studien 

(3). Vid knäartros har man i en  
studie uppmätt 40% derangement 
hos patienter som väntade på att 
genomgå en protesoperation.  
Alla dessa patienter har möjlig heten 
att själva kunna hantera sina mus
kuloskeletala problem genom just 
riktningsspecifika hemövningar, vil
ket självklart skulle ha en stor inver
kan på patienternas välmående men 
potentiellt även på minskade kost
naderna för vården. Detta har man 
kunna mäta gällande ryggbesvär i 
artikeln som jag har skrivit om tidi
gare ”the cost impact of a qualityas
sured mechanical assessment in 
primary low back pain care”(4).

Om fler fysioterapeuter skulle lära 
sig MDT upp till credential examen 
skulle jag kanske inte längre, nu 
nästan dagligen, behöva träffa på 
patienter med långvariga och/eller 
återkommande ryggbesvär som sva
rar klockrent på enkla upprepade 
extensionsövningar men som aldrig 
ens har fått testa det hos en fysio
terapeut förut. Och när alla dessa 
patienter är omhändertagna på ett 
”enkelt sätt” (med hjälp av MDT) så 
finns det mer tid över för att kunna 
fokusera på de mer komplicerade 
fallen där jag tror att CFT absolut 
kan tillföra väldigt mycket. Men det 
ena behöver inte utesluta det andra.

Tack för ordet. Jag välkomnar debatt 
och diskussion kring detta inlägg. 

/Mark Aarts
Ordförande i MDT-sektionen

1.  Unraveling the Complexity of Low Back Pain https://www.jospt.org/doi/pdf
plus/10.2519/jospt.2016.0609

2.  February 2017 Letter to the EditorinChief https://www.jospt.org/doi/full/10.2519/
jospt.2017.0201?fbclid=IwAR08I_DZKERumbcn_HewdKlBty5bq34zdVvDLqk3B8Yc
G4urN6_b2gwVE

3.  A study exploring the prevalence of Extremity Pain of Spinal Source (EXPOSS) 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10669817.2019.1661706?journal
Code=yjmt20

4.  the cost impact of a qualityassured mechanical assessment in primary low back pain 
care https://www.researchgate.net/publication/333205309_The_cost_impact_of_a_
qualityassured_mechanical_assessment_in_primary_low_back_pain_care
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Hur var det att ställa om från fy-
sisk till digital utbildning?
Angelica: Roligt! Mycket förbere
delse och tankeverksamhet för att 
översätta materialet så att det läm
par sig digitalt. Jag hade fördelen 
att få många tips från Calle som ju 
var pionjär på området. 
Calle: Krävdes en hel del förbere
delser. Sedan var det bara att kasta 

sig ut i det och lära av misstagen. 
Stort tack till alla deltagare för de
ras tålamod med Zoom.

Finns det några pedagogiska förde-
lar med att ha utbildningen digitalt?
Angelica:  Jag tror att många gillar 
att vara i hemmiljö, man kan 
sträcka på sig och ta en paus när 
man behöver, tror att det passar 

många. Märker på frågorna att del
tagarna verkligen tar till sig av 
materialet. 
Calle:  Föreläsningarna har varit 
genomgående en mycket 
uppskattad del av kurserna, så 
brukar det inte alltid vara på 
fysiska kurser. Grupparbeten i 
”breakoutrooms” har fungerat 
mycket bra.  Det har varit en stor 
fördel att ha möjlighet att arbeta 
hemifrån.

… och nackdelarna. Vilka är dom?
Angelica: Framför allt de praktiska 
momenten, men jag tycker att vi 
har löst det så bra det går. Det kan 
även vara svårt att tolka om delta
garna börjar bli trötta eller om det 

Digital föreläsning med Angelica Gunnarsson.

Digitala MDT-kurser
– lärare och kursdeltagares upplevelser
Under våren 2020 fick alla MDT-kurser ställas in med kort varsel p.g.a. 
pandemin. När sedan även höstens planer raserades, var det dags att 
tänka om. Med kort varsel gick den första MDT-kursen i Sverige helt  
digitalt i december 2020. Angelica Gunnarsson och Calle Lindqvist, 
MDT-lärare, delar här nedan med sig av sina upplevelser av att hålla  
introduktionskurser i MDT med inriktning på ländrygg och nacke/
bröstrygg (A och B-kurs). Kursdeltagarnas upplevelser framkommer  
av den utvärdering som alltid görs.
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are att fånga upp när hela gruppen 
är på plats.
Calle: Utmaning med den manuella 
teknikträningen. Ibland svårt att 
veta hur aktiva vissa av deltagarna 
är. Annorlunda patientdemonstratio
ner, i stället för riktiga fall fick några 
patientmöten spelas in i förväg med 
skådespelare, och i vissa fall fick del
tagare på kursen användas för att 
demonstrera MDT:s styrkor och be
gränsningar vid digital vård. 

Ser du att digitala MDT-kurser har 
en framtid, även efter pandemin?
Angelica: Jag tycker absolut att vi 
ska fortsätta erbjuda ett digitalt al
ternativ, som jag ser fram emot att 
utveckla ytterligare. För vissa delta
gare kan det av både pedagogiska 
och logistiska skäl vara en fördel att 
bli erbjuden en kurs digitalt. 
Calle: Ja, både som komplement till 
rent fysiska kurser och i stället för 
delar av fysiska kurser.

Alla som går MDTkurser får alltid 
göra en konfidentiell utvärdering 
efteråt och med detta nya koncept 
med digitala kurser var utvärde
ringen extra viktig. I de fyra första 
digitala kurserna (A och B) lämna
de 106 fysioterapeuter in sin kurs
utvärdering, vilket var en svarsfrek
vens på 99 %. Nästan alla deltagare 
tyckte att onlinekurser fungerade 
bra för inlärning och att kursen gav 
en god introduktion i MDT vid länd
ryggsbesvär respektive MDT vid 
nack och bröstryggsbesvär. 

De delar av utbildningen som upp
levdes särskilt bra var föreläsningar, 
grupparbeten och patientvideo/fall. 
Många utryckte sig positivt i kom
mentarer, som ”Förvånad över hur 
smidigt det var online, otroligt läro
rikt och otroligt roliga dagar ”samt” 
Fler onlinekurser då detta fungerade 
väldigt bra!”. En övervägande majo
ritet kan även tänka sig att fortsätta 

att gå MDTkurs digitalt. De delar av 
utbildningen som upplevdes mindre 
bra var framför allt de praktiska/
manuella momenten. Några deltaga
re upplevde det som en nackdel att 
inte se patientdemonstrationer i 
verkligheten, vilket alltid är med på 
fysiska kurser. Nu fick det lösas med 
inspelade patientfall. 

Lärare och deltagare samstämmer  
i att de praktiska momenten är det 
som är svårast att få till lika bra 
som på en fysisk kurs. Därför har 
inte eller fördjupningskurserna  
(C och D) gått helt digitalt utan  
en fysisk dag med praktisk träning 
kommer till hösten. 

Så som hösten är planerad nu så 
kommer A och B kurser att inledas 
men en förberedande onlinedag 
som man kan planera in när det 

passar en själv. Planer finns på att 
någon kurs per termin kommer att 
gå helt digitalt, men kanske uppde
lat på två tillfällen, då det framkom
mit att det är ganska jobbigt att gå 
en digital kurs fyra dagar på rad. 
Det rekommenderas att man under 
någon del av sin MDTutbildning tar 
del av en fysisk praktisk träning för 
att inte inlärningen och kvalitén i 
dessa moment ska försämras. För
djupningskurser (C och D) kommer 
därför att fortsätta fysiskt.  En möj
lighet att bättra på sina manuella 
tekniker och även sitt kliniska reso
nemang är att gå en tvådagars kurs 
som ges i november och heter just  
”Avancerat kliniskt resonemang – 
manuella tekniker”. 

/ Helén Strandqvist, Credex MDT 
och styrelseledamot
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Föreläsningen började med att ta upp 
frågan om vad det finns för evidens 
kring samband mellan sittande och 
ländryggsbesvär, samt om det finns 
koppling mellan sittande hållning 
och lyftteknik för uppkomsten av 
ländryggsbesvär. Olov tog upp studier 
i ämnet samt ville få oss att reflekte
ra kring hur studier görs och att vi 
bör vara försiktiga när vi tolkar resul
taten. Alla måste värdera hur under
byggda slutsatserna är och tänka på 
klinisk relevans. Flera reviews som 
skrivits i ämnet bygger på studier där 
man inte har inte uppmätt mängden 
sittande objektivt. Studier som har 
gjorts har kommit fram till olika re
sultat men generellt kan sägas att de 
studier som mätt sittande objektivt 
visat på ett visst samband mellan 
sittande och ländryggs 
smärta och att det verkar finnas ett 
dosresponsförhållande däremellan. 

Vid framåtböjning går det inte att 
undvika flexion i de lumbala segmen
ten. Det uppstår snabbt ett relaxa
tionsfenomen i ryggens muskulatur i 
ländryggens flexionsytterläge, vilket 
innebär att belastningen då bärs av 
passiva strukturer. Man vet också att 
det vridmomentet ryggen utsätts för 
ökar exponentiellt, så kan man ex
empelvis minska flexionen från 50 
grader till 40 grader så halveras  

belastningen. Utifrån detta kan man 
argumentera för att undvika att allt
för ofta befinna sig i flexionsytter läge, 
då detta skulle kunna minska skade
risken.

Som fysioterapeut är det viktigt att vi 
informerar patienter på ett balanse
rat sätt för att inte skapa rädslor för 
vissa rörelser såsom flexion i framti
den. Vi får inte glömma bort att inn
an vi är färdiga med en patient så 
skall vi även se till så funktion är 
återställd och att patienten har en 
tolerans för sin vardag beroende på 
vad hen skall tillbaka till. Stärkande 
träning har en fysiologisk såväl som 
psykologisk effekt där värdet av den 
senare inte ska underskattas det är 
viktigt att en ryggpatient vågar an
vända ryggen! Vårt huvudsakliga mål 
bör vara att utifrån symtom och re
spons vid undersökning ge individu
ellt anpassade råd och behandling 
och därigenom ge patienten makt att 
själv påverka sina symtom. 

Gällande frågan om sittande hållning 
har någon betydelse för symptom 
finns inte mycket skrivet, men Willi
ams studie (1) är läsvärd och talar 
för att så är fallet – kyfotiskt sittande 
befanns vara kopplat till mer symp
tom än lordotiskt. Att sitta med en 
rak rygg är tröttsamt så hjälpmedel 

såsom McKenzierullen kan rekom
menderas för att bibehålla viss lum
bal extension i sittande. Viktigt är att 
variera sin ställning och att ta pauser 
regelbundet vid mycket sittande oav
sett hållning. Se till så patienter an
vänder höj och sänkfunktionen på 
skrivbordet när det finns tillgängligt!

/Anna Schneider. Credex MDT

Ge balanserade råd  
när det gäller hållning 
och värdera hur det kan 
påverka mottagaren 
fysiologisk,biomekaniskt 
och psykologiskt.

Spelar det  
någon roll  
hur vi sitter?
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I samband med årets digitala årsmöte föreläste Olov 
Leander, Dip. MDT, om ländryggsmärta och sittan-
de. Hans föreläsning grundade sig på material från 
Gabor Sagi, fransk MDT-lärare.
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Härligt. Men sedan fick du knä-
besvär också, berätta om det!
Det har jag ju haft en längre tid. Jag 
gick artrosskola för fem år sedan. 
Fastän jag gått artrosskola och vet 
vad jag ska göra kan jag bli för be
kväm ibland, det gäller att göra det 
ganska regelbundet. Angelica är 
duktig på att coacha fram de egen
skaper vi patienter har, då blir man 
nyttig mot sig själv. 

Har du fått någon behandling för 
knät innan?
Ja, jag fick sjukgymnastik i anslut
ning till artrosskolan men var inte 
ihärdig nog. 

Vad är anledningen till att du varit 
mer motiverad denna gång?
Att få komma till någon som har 
mycket kunskap, men som också är 
en inspiratör och på ett stimuleran
de sätt kan driva på gör att jag för
står min egen del i att åstadkomma 
resultat. Om jag är långsiktig och 

Vilken var anledningen till att du 
träffade Angelica?
Första gången var för tre år sedan 
med anledning av ryggproblem, re
kommenderad av min familjeläka
re. Angelica hjälpte mig med ryg
gen, så när jag fick besvär med  
knät gick jag till henne igen.

Om vi börjar med ryggproblemet, 
var det något du hade dragits med 
länge?
Ja, jag är ju opererad för spinal ste
nos för tio år sedan. Jag vet inte om 
det här problemet hade koppling 
till det, men jag var sned i ryggen 
och jag fick övningar – olika åt 
gången och med uteslutningsmeto
den hittade vi bra övningar där vi 
konstaterade att de bet bra på det 
här ryggonda. Sedan så var det 
hjälp till självhjälp och allt glesare 
återbesök tills problemet var löst. 

Det låter ju bra. Har du några 
ryggbesvär kvar idag?
Ja, det har jag ju lite. Jag är ju nyss 
fyllda sjuttiofem så jag gillar läget, 
men det är inga konstigheter eller 
saker jag inte klarar av att hantera.

Vad gör du idag om du har en då-
lig ryggdag? 
Vid ett diskbråck för sex år sedan 
träffade jag en annan sjukgymnast 
och blev bekant med McKenzieme
toden som jag har förstått att Ang
elica också gillar. Den typen av be
handling tycker jag biter bra på 
mig. Det handlar mycket om tillba
kalutande och sidolutande, inte 
bara gymnastik, och så gör jag om 
det ett antal gånger. Ryggen känns 
efter omständigheterna bra. Då är 
man tacksam.

ihärdig. Sen att förklara varför en 
skavank är som den är och varför 
den gör ont ibland, det har Angelica 
varit jätteduktig på. Förstår jag mer 
vad jag tränar på och varför, så blir 
jag mer lättmotiverad. Hon har för
klarat för mig att jag inte kan sträcka 
nog på knät, det har jag inte brytt 
mig om tidigare. Jag har fått i uppgift 
att regelbundet sträcka ut knät, men 
ännu bättre tycker jag om att sträcka 
knät med gummiband som motstånd. 
Jag gör också min ryggövning på in
rådan för att inte få tillbaka besväret. 
Vad som är så bra med den här typen 
av träning är att den är så lätt att 
göra, att man inte behöver känna att 
man ska gå till ett gym. Då är det 
lättare att få kontinuitet.

Vad skulle du säga är det viktigaste 
du lärt dig av Angelica?
Det är ganska enkla mekanismer 
egentligen. Jag tror att det är som 
varför vissa barn gillar skolan mer 
än andra. Bortsett från andra fakto
rer, så har nog läraren stor betydelse 
för trivseln. 

Så sjukgymnasten är en slags lärare?
Just det. Som gammal sjukhusadmi
nistratör tycker jag att det är bra att 
det inte är som förr då allting gick 
genom läkaren. Med den sortens 
problem jag har får man numera gå 
direkt till sjukgymnasten, som har 
erfarenhet och kunskap som inte 
finns på andra håll i vården. Det 
känns dubbelt bra, att både man 
själv och systemet litar på sjukgym
nasten.

/Intervjuad av Olov Leander, 
Diploma MDT 

Björn Dahlberg visar sin  
hemövning för knäextension.

Intervju med Björn Dahlberg som sökt hjälp  
hos Angelica Gunnarsson, MDT-lärare

Ur patientens synvinkel
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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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