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EVENEMANG/ KONGRESSER

Datum

Ort

Hands-onsweden(www.hands-onsweden.se)
Inga planerade kurser för närvarande, kontakta Niklas Norlén

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

20-22 okt, 18-19 nov, 2-3 dec 2021

Umeå

Ultraljudskurs

OMT steg 1 Nedre

18-20 okt, 15-16 nov, 13-14 dec 2021

Göteborg

Inga planerade kurser för närvarande, kontakta Björn Cratz

OMT steg 1 Övre

21-22 okt, 18-19 nov, 3-4 dec 2021

Umeå

OMT steg 1 Nedre

27-29 okt, 11-12 nov, 2-3 dec 2021.

Västerås

Manipulationskurs

OMT steg 1 Nedre

9-11 feb, 10-11 mars, 7-8 april

Ängelholm

Inga planerade kurser för närvarande, kontakta Tomas Lihagen

OMT steg 1 Övre

16-18 mars, 7-8 april, 5-6 maj 2022

Umeå

OMT steg 1 Nedre

6-8 maj, 20-21 maj, 3-4 juni 2022

Stockholm

Ansvariga lärare:

OMT steg 1 Övre

12-14 januari, 27-28 januari, 10-11 februari 2022

Västerås

Ingela Lundholm Tengvall - Västerås (OMT)

OMT steg 1 Övre

18-20 april, 10-11 maj, 20-21 juni 2022

Göteborg

Henrik Olsson - Göteborg (OMT)

OMT steg 1

Start september 2022

Haninge

Ragnar Faleij - Haninge/Stockholm (OMT)

OMT steg 3

Start januari/februari 2022

Ängelholm

Joachim Heuer - Haninge/Stockholm (OMT)

OMT steg 3

Start Januari 2023

Haninge

Emma Söderström, Daniel Papacosta, Sara Königsson (OMT)
Kalle Nordén, Johan Tidstrand, Tomas Lihagen - Lund/Ängelholm (OMT)
Niklas Norlén - Stockholm (Ultraljud)
Björn Cratz - Linköping (Ultraljud)

ÖVRIGA KURSER

Tomas Lihagen - Stockholm/Bosön (Manipulationskurs)

Rörelsekontroll och koordination
Kurs i rörelsekontroll och koordination runt nacke & skuldra

29-30/1 2022

Stockholm

Kurs i rörelsekontroll och koordination runt ländrygg & höft

12-13/2 2022

Stockholm

McKenzie-kurser

Planera in
dina kurser
för 2022
redan nu!

A-kurs

Lumbalryggen

• Online 11-12/2 + 17-18/2
• Gbg 24-26/3
• Västerås/Sthlm 20-22/4
• Malmö 19-21/5
• Gbg 22-24/9
• Online 21-22/10 + 27-28/10
• Västerås/Sthlm 9-11/11
• Malmö 1-3/12

Advanced Extremities
Västerås/Sthlm
14-15 oktober

2022
B-kurs

Cervikal- och thorakalryggen

• Online 11-12/3 + 17-18/3
• Gbg 27-29/4
• Västerås/Sthlm 4-6/5
• Malmö 1-3/6
• Gbg 13-15/10
• Västerås/Sthlm 16-18/11
• Online 25-26/11 + 8-9/12

Examen

Sthlm 14 maj
Göteborg 19 november

C-kurs

Avancerad problemlösning lumbalrygg
+ nedre extremitet

• Sthlm 5-8/4
• Malmö 29/9-2/10
• Gbg 26-29/10

D-kurs

Avancerad problemlösning cervical- och
thorakalrygg + övre extremitet

• Gbg 4-7/5
• Sthlm 22-25/11

Läs allt om våra kurser på
www.mckenzie.se

RABATTER

Fram till ett år efter din fysioterapeutexamen får du

2 000 krrabatt på din första kurs i McKenzieinstitutets regi!
500 kr rabatt per person om ni går fler från samma klinik!
Läs mer om kurser och villkor på www.mckenzie.se
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Året börjar lida mot sitt slut och
det är logiskt att titta tillbaka på det
som har hänt under årets gång. Vi
börjar förhoppningsvis ta oss ur
pandemin, vilket resulterat i att vi
äntligen har kunnat dra i gång vår
verksamhet på riktigt igen. Vår kursverksamhet är kärnan av det vi gör
och det vi arbetar för inom styrelsen. Målsättningen med våra
OMT-kurser har alltid varit att erbjuda fysioterapeuter både breda
och djupa kurser inom muskuloskeletal fysioterapi. Inom OMT:n har vi
ständigt arbetat för att hålla en internationell standard på våra utbildningar.
Under 2021 har OMT-styrelsen, till
följd av Förbundsstyrelsen beslut
gällande specialistordningen, ägnat
mycket tid åt att revidera studiehandledningen för vårt specialistområde. Som ni säkert har läst har
vi varit starkt kritiska till Förbundsstyrelsens beslut gällande studiehandledningen. De olika specialistområdena har olika grundläggandeoch kulturella förutsättningar inom
områdena. Detta gör det svårt att
utforma alla specialistområden på
samma sätt. Vi är såklart stolta över
att kunna erbjuda en ”färdig” specialistutbildning inom OMT, som antingen är genom sektionens kurser
eller genom masterutbildningen i
Luleå.
Förbundsstyrelsen har haft i uppdrag att göra den nya specialistord-
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ningen kvalitetssäker, transparent
och tidseffektiv. Tyvärr ser
OMT-styrelsen det motsatta i den
nya specialistordningen. Nu är det
upp till specialisthandledaren att
bedöma om studenten har nått målen, utan att ha något bedömningsverktyg att luta sig mot. Tidigare
var studenten tvungen att gå våra
OMT-kurser, vilket säkerställde att
studenten uppnådde målen genom
examinationer. Nu kan studenten
välja en annan väg genom att gå
andra kurser, vilket är rimligt. Ett
”kvalitetssäkringsproblem” uppstår
dock. Om studenten inte måste gå
en OMT-kurs och inte behöver examineras, hur ska då handledaren
säkerställa att studenten har uppnått målen? Genom samtal?
Förbundsstyrelsen beslut anser vi
inom OMT-styrelsen inte leder till
en kvalitetssäker, transparent och
tidseffektiv specialistutbildning.
Förbundsstyrelsen anser sig inte ha
tagit några nya beslut, vilket innebär att deras beslut står fast och
den nya specialistordningen träder
i kraft 2022. OMT-styrelsen upplever att det har blivit viktigare att ta
ett beslut än att ta rätt beslut. Från
och med januari 2022 har Specialistområdet OMT en ny godkänd
studiehandledning med lägre krav.
Diskussionerna kring specialistordningen kommer fortsätta inom Sektionsrådet med förhoppning om att
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Ett pandemiår
börjar lida mot
sitt slut

LEDAREN | E
 rik Nexborn
vi på sikt kan nå en förändring.
Fram tills dess önskar vi såklart att
fysioterapeuter väljer att studera
vidare och blir specialister inom
vårt område.
Tyvärr har vi blivit tvungna att ställa in vår årliga kongress på grund av
höga ekonomiska risker och osäkerhet under rådande pandemi. Vi
har därför valt att ha ett digitalt
årsmöte onsdagen den 23 februari
då även Daniel Pettersson föreläser
om yrsel. Vi har även planerat en
fysisk tvådagarskurs 18–19 mars
med Chad Cook. Mer information
kommer och anmälning öppnar i
december.
God Jul & Gott Nytt År
Erik Nexborn
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Muskuloskeletal fysioterapi är en
medlemstidning som ges ut fyra nummer per
år. OMT sektionen ger ut Muskuloskeletal
fysioterapi i samarbete med sektionerna för
Mekanisk Diagnostik och Terapi/ MDT,
Ortopedisk 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.

Ansvarig utgivare Lina Wallensten
Redaktör Kristian Larsson (kristian@omtsweden.se)
Annonsansvarig Kari Huseth (kari@omtsweden.se)

OMT-SEKTIONEN

Sektionen för
Till minne av Marina Wallin......................................................................5
Ortopedisk
Manuell
Namnbyte på International Federation of Orthopaedic
Terapi (OMT)
Manipulative Physical Therapists (IFOMPT)?...........................................6
Tankar kring Den reviderade specialistutbildningen...............................7
Daniel Petersson vill inspirera fler att bli ”vestibuloholics”.....................8
FYIM-SEKTIONEN
Ordförande har ordet............................................................................10
Presentation av 2021 års stipendiater...................................................11
Fysioterapi 2021 - Digital kongress.......................................................13

OMT-sektionens styrelse
Ordförande: Erik Nexborn (erik@omtsweden.se)
Kassör: Christina Matson (christina@omtsweden.se)
Sekreterare: Cindy Ejneborn (cindy@omtsweden.se)
AU IFOMPT: Peter Michaelson (peter@omtsweden.se)
AU Manualen: Kristian Larsson (kristian@omtsweden.se)
AU Lärarrådet: Henrik Olsson (henrik@torslandarehab.se)
Hemsida/webredaktör: Helen Bäckstedt (helen@omtsweden.se)
AU Externa kurser: Simon Widh (simon@omtsweden.se)
Ledamot/ kongressansvarig: Benjamin Zairi (benjamin@omtsweden.se)
Ledamot/ vice ordförande: Kari Huseth (kari@omtsweden.se)
Valberedning: Henrik Olsson (henrik@torslandarehab.se)

Doktorsavhandling Return to Sport after Hip arthroscopy....................15
MDT-SEKTIONEN
Ordförande har ordet............................................................................17
Cervikogen huvudvärk...........................................................................18
Föreläsning - Akut ländryggssmärta med smärtskolios eller shift
-kärt barn har många namn...................................................................20
Fallstudie huvudnacksmärta..................................................................21

FYIM-sektionens styrelse
Ordförande: Eva Rasmussen Barr (eva.rasmussen.barr@ki.se)
Sekreterare: Christina Mikkelsen (christina.mikkelsen@capio.se)
Kassör: Linda Ekenros (linda@idrottsklinikenrehab.se)
Webbansvarig: Ida Engström (ida.engstrom@capio.se)
AU FoU: Petra Navier
AU webbsida/marknad: Ida Kindlund
AU FoU: Tobias Wörner
AU marknad: Daniel Almqvist
AU CSPT: Lars Lundgren
AU CSPT: Anna Wänerhag
Suppleant: Ewa Heidvall (ewa.heidvall@gmail.com)

Belastningens betydelse för symtom från nack-skulderregionen
och hur vi framgångsrikt kan behandla dessa.......................................22
Utkast - Ett patientfall............................................................................24
Referat av föredrag - ”Effektivisera dina digitala vårdbesök”...............26
OK-SEKTIONEN
Easy Angle - digital goniometer värd att prova
vid ledvinkelmätning.............................................................................27
Hej! Känner du till SwedeAmp?............................................................28

MDT-sektionens styrelse

Ortopediveckan tillbaks igen!...............................................................29

Ordförande: Mark Aarts (ordforande@mckenzie.se)
Kassör: Louise Gamming (lcwgamming@gmail.com)
Sekreterare: Fariba Gharachorloo (fariba40.gh@gmail.com)
Ledamot: Malin Forsbrand (malin.forsbrand@bth.se)
Ledamot: Olov Leander (olovleander@gmail.com)
Suppleant: Helén Strandqvist (helen@strandqvist.se)
Suppleant: Henrik Åhlander (ahlanderhenrik@gmail.com)

Årsmöte.................................................................................................30
Mikael Sundfeldt ryter till: Vi måste begränsa
elsparkcykelolyckorna – jag har förslag på hur!.....................................31

OK-sektionens styrelse
Sekreterare: Karin Romberg (okrehab@fysioterapeuterna.se)
Kassörer: Linda Henriksson (okrehab@fysioterapeuterna.se)
Jessica Starck (okrehab@fysioterapeuterna.se)
Ledamot: Maria Liljeros (okrehab@fysioterapeuterna.se)
Ledamot: Ethel Andersson (okrehab@fysioterapeuterna.se)
Ledamot: Birgitta Lövdahl (okrehab@fysioterapeuterna.se)
Suppleant: Anki Skarin (okrehab@fysioterapeuterna.se)
Vill du lämna bidrag till tidningen, kontakta redaktören. Redaktionen
förbehåller sig rätten att korta i manus. För insänt bild- och textmaterial
ansvaras ej.

Nr

Manusstopp		 Ut i vecka

1/2022

11/2

v.9

2/2022

6/5

v.22

3/2022

9/9

v.39

4/2022

11/11

v.49

Muskuloskeletal fysioterapi nr 2 2021.indd 4

Foto: Ethel Andersson

2021-12-06 15:18

Till minne av

Marina Wallin

30 september 1940 – 1 maj 2021

Mitt tidigaste minne av Marina är
från hösten 1986, när jag träffade
henne första gången i samband med
att hon undervisade på en E2-kurs,
på hotell Galaxen i Borlänge. När
det kom brev från sektionen för
Ortopedisk Medicin (OM) som det
hette på den tiden, var det alltid
”från Marina” som var sekreterare.
För mig blev namnet Marina Wallin
således tidigt förknippat med specialistområdet OMT och sektionens
arbete.

mycket mer. Jag kan bara säga att
när jag tänker tillbaka på Marina
och på den tiden så ler jag inombords. Marina jobbade naturligtvis
också under många år med utbildningsfrågor inom sektionens lärarråd och var delaktig i att byggda
upp OMT-utbildningen till vad den
är idag.

När jag började min OMT-utbildning 1988 på OM-center var
Marina en av mina lärare och
mentorer fram till OMT-examen 1994. Sedan det första
mötet 1986 korsades våra
vägar mer eller mindre, oftast
mer, de kommande 30 åren.
Jag jobbade till och med ett
tag under 1988 på Marinas första klinik, Kungsholmens Sjukgymnastinstitut, dock efter att hon
sålt kliniken och startat OM-center
1986 där hon var delägare.
När jag valdes till ordförande för
OMT-sektionen 1995 var det Marina, som fortsatte som sekreterare,
som satt inne med många års kunskap och som jag oftast dryftade
frågor med. Marina var en riktig
”arbetsmyra” i stort och smått. När
sektionen arrangerade Nordiska
kongressen i OMT/OM 1997 på Folkets hus i Stockholm, med över 400
deltagare från 22 länder, höll Marina i alla trådar. Det var toppföreläsare från hela världen under tre
dagar, flera workshopar före kongressen, mottagning i stadshuset,
bankett på operakällaren och
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Under mitten av 1990-talet bildades Sällskapet för OMT (SOMT) som
ett autonomt utskott till sektionen.
Detta då IFOMPT krävde att det
skulle finnas en formell grupp i varje land där alla medlemmar, för att
kunna rösta i IFOMPT-frågor, hade
OMT-examen. Marina var ordförande några år innan SOMT integrerades som en del i OMT-sektionen
och blev AU för IFOMPT/SOMT.
Detta skedde då sektionen nu blivit
en integrerad del av förbundet LSR,
numera Fysioterapeuterna, och
IFOMPT´s medlemsföreningar behövde vara medlem av landets för-

bund som var medlem i WCPT
(idag World Physiotherapy).
I samband med den integreringen
av SOMT kom Marina tillbaka som
vice ordförande i OMT-sektionen,
sektionen som hon några år tidigare lämnat efter lång och trogen
tjänst. Hon skrattade ofta åt att hon
”kom tillbaka” till sektionsstyrelsen
och att det verkade omöjligt att
komma ifrån arbetet inom
OMT-sektionen, det visade sig dock
vara möjligt att släppa sektionsstyrelsen, men då för styrelsearbete
i IFOMPT. OMT-sektionen nominerade nämligen Marina till
styrelsen i IFOMPT 2000 där
hon blev invald som ledamot
och fortsatte sedan som vice
ordförande fram till 2008. Då
jag var ordförande i OMT-sektionen fram till 2009 och
svensk representant för IFOMPT fram till 2016 hade Marina
och jag fortsatt samarbete. Det var
en fantastisk förmån för OMT-sektionen, samt för mig som ordförande, att hon satt i styrelsen för IFOMPT så många år.
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Marina var hedersmedlem i
OMT-sektionen i över 20 år, den
titeln hade hon förtjänat MÅNGA
gånger om! Marina är saknad av
många vänner och kollegor välden
över.
Ragnar Faleij
Vice ordförande KaltenbornEvjenth International
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Namnbyte på International Federation
of Orthopaedic Manipulative Physical
Therapists (IFOMPT)?
Såsom nytillträdd IFOMPT-representant i OMT-sektionens styrelse
kom det i början på juni ett lite
chockartat mail från IFOMPT-executive committee (EC) med förslag
på byte av namn på våran internationella organisation. Om förslaget
antogs skulle namnet International
Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists
(IFOMPT) ersättas med International Federation of Musculoskeletal Physical Therapists
(IFOMPT). Historiskt skedde första omröstning om byte av namn
redan 2001, men förslaget antogs
inte då 2/3 majoritet ej uppnåddes.
Under åren som följts har frågan
informellt lyfts vid ett flertal tillfällen utan vidare åtgärd. Dock, 2020,
fattade EC efter samråd med medlemsländerna ett formellt beslut
att återigen utredda namnfrågan.
En arbetsgrupp tillsattes, medlemsmöte anordnades och frågan disku-
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terades både IRL och på webmöten. Den tillsatta arbetsgruppen
presenterade sitt arbete med föroch nackdelar med ett namnbyte
med rekommendationen att byta
namn, varpå EC formellt fattade
beslut om omröstning. De två huvudargumentet för namnbyte var
att ”muskuloskeletal” i dagens
praxis bättre återspeglar kompetensområdet som IFOMPT är verksamma inom än vad ”manipulative” gör. Vidare gjordes bedömning
att ”muskuloskeletal” var bättre
för att ”muta in” ämnesområde
IFOMPT ville vara verksam inom
och vara strategisk samarbetspart
för.

OMT-sektionen till Sektionen för
muskuloskeletal fysioterapi var
vårt val enkelt. Sektionen bestämde sig för att rösta för ett namnbyte, då vi gjorde samma övergripande bedömning som IFOMPT EC.
Vid den slutna online omröstning
den 17 augusti upprepade sig historien och ännu en gång röstade en
majoritet av de 22 medlemsländerna för ett namnbyte, men 2/3 majoritet uppnåddes inte heller denna
gång (en röst saknades). Så förslaget om namnbyte röstades ner och
vårt nuvarande namn står sig.
Peter Michaelson
IFOMPT-representant
OMT-sektionen

Då OMT-sektionen till 2020 års
kongress lämnat en motion med
förslag om namnbyte från
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Tankar kring

Den reviderade
specialistutbildningen
Undertecknad känner sig djupt oroad över nuvarande situation beträffande läget i specialistutbildningsprocessen. Jag har med stolthet
kunnat konstatera att svensk Ortopedisk Manuell Terapi samt svensk
fysioterapi i allmänhet, har betraktats med uppskattning och respekt,
inte minst utomlands.

OMT-sektionen bearbeta detta i en
för det internationella samarbetet
positiv riktning. Tyvärr har här redovisade argument inte i något avseende påverkat FS:s ställningstagande. OMT-sektionens synpunkter
och argument har av FS enligt min
syn bemötts kallsinnigt och utan
synlig vilja till samverkan.

På det individuella planet är det
min övertygelse att svenska legitimerade fysioterapeuter med specialistkompetens på nuvarande nivå,
det vill säga med klinikexamination samt av de som genom individuella meriter vunnit dokumenterad expertis som kursledare,
lärare, examinatorer/ censorer
etc, oförhindrat kommer att kunna
fortsätta arbeta internationellt.
Beträffande övriga svenska fysioterapeuter finns en påtaglig risk att
den svenska specialistkompetensen
inom området OMT kommer att
nedvärderas om den inte kommer
att uppnå IFOMPT:s standard. Det
vore synnerligen beklagligt om
svenska specialistkompetenta fysioterapeuter enligt den av Förbundsstyrelsen (FS) skissade utbildningsplanen INTE kan komma att ekvivaleras i andra IFOMPT- och
WCPT-länder. Samtidigt kan man
inte utesluta, att FS:s förslag, kan
komma att spilla över på och på
sikt försämra för den svensk fysioterapin i allmänhet.
Jag har därför varmt rekommenderat FS att noga överväga sitt hittillsvarande förslag och genom fortsatt utvecklande samarbete med
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Därför har jag tagit konsekvenserna
och begärt utträde ur Fysioterapeuterna. Det går inte att solidarisera
sig med ett förbund och samtidigt
tvingas se kravnivån sänkas i vår
specialistgren inom fysioterapin.
Jag och naturligtvis även OMT-sektionen, är medvetna om behovet av
en utveckling- och utbildningsplan,
som är gynnsam för merit- och löneutveckling inom Sverige. Rimligen skall detta kunna uppnås utan
att kravnivån skall behöva sänkas.
Historiskt är OMT-sektionen den
sektion inom förbundet som har
längst erfarenhet av att bedriva systematisk och kvalitetskontrollerad
fort- och vidareutbildning inom en

specialitet. Man skulle kunna tycka
att FS beaktar detta och accepterar
att vissa formella krav tillåts vara
högre för specialistkompetens inom
karaktärsämnet OMT.
Konsekvenserna av FS: beslut kan
tänkas komma att innebära, att
OMT-sektionen tvingas inrätta
två specialistkompetensnivåer på
sikt, en med den av Fysioterapeuterna utformade modellen med kortare handledningstid och avsaknad
av klinikexamination och en högre
nivå i enlighet med IFOMPT:s standard. I vissa andra länder föreligger
en likartad konfliktsituation som
hos oss.
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I USA har man två nivåer på motsvarande vår specialistkompetens.
Inom American Academy of Orthopaedic Manipulative Therapy (AAOMPT), har man ett så kallat Fellowship med högre kravnivå. Detta
verkar fungera, om än inte utan
vissa problem.
En sådan uppdelning torde ändå
vara att föredra framför ett utträde
ur förbundet. Internationellt har
historiskt inga sådana sektionsvisa
utträden varit lyckade. Man måste
vara medlem av Fysioterapeuterna,
IFOMPT och därmed WCPT för att
kunna sitta vid förhandlingsbordet.
Vid pennan /
Dan Wallin
Leg. Sjukgymnast
OMT-examen 1986
Hedersledamot i OMT-sektionen
www.danwallinomt.se
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Daniel Petersson vill inspirera
fler att bli ”vestibuloholics”
Hej Daniel! Kan du berätta
närmare för våra läsare
vem du är?
Hej! Jag är leg. sjukgymnast. Född,
uppvuxen, utbildad och boende i
Linköping med min sambo och två
barn. Jag har en bakgrund som
sjukgymnast inom primärvården,
där jag arbetade i cirka sju år och
parallellt med det arbetat 30% mot
öron-näsa-halsavdelningen (ÖNH)
riktat mot yrsel och balansrubbningar. Sedan 2017 arbetar jag heltid med yrsel och balansrubbningar
på ÖNH och studerar parallellt sista
delen av en masterutbildning inom
fysioterapi. Studierna bedrivs på
50% och jag har förmånen att få
studera på arbetstid.
Hur började ditt intresse
för fysioterapi och
senare yrsel?
Jag kommer från en idrottsbakgrund där jag i slutet både spelat
och varit tränare i innebandy på
elitnivå. Min första kontakt med
fysioterapi var därifrån i och med
skador. Sedan började en nära vän
till mig utbilda sig till fysioterapeut
och jag tyckte det verkade intressant, utan att jag egentligen visste,
så mycket om bredden inom yrket.
Jag minns uppropet på utbildningen där i princip alla killar (inklusive
mig själv) räckte upp handen, då vi
trodde vi skulle arbeta heltid med
idrottsrelaterade skador. Hade du
på den tiden sagt att jag skulle bli
en ”vestibuloholic” med ett brinnande yrselintresse, så hade jag
antagligen gått ut från rummet.
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Jag fick dock anställning direkt efter utbildningen inom primärvården och där fanns dem, yrselpatienterna. Jag var nog inte olik många
andra på den tiden, ingen hurrade
när det stod ”yrsel” eller ”balansproblem” i bokningsunderlaget.
Den kunskapen som man hade fått

med sig från grundutbildningen var
bristfällig och med tur hade man
någon kollega som gått någon yrselkurs och som hade några idéer. Jag
bestämde mig tidigt för att ta tag i
den kunskapsluckan och startade
ett samarbete med öron-näsa-halskliniken i Linköping. Väl där träffade

2021-12-06 15:18

jag min mentor, överläkare Mikael
Schulin, som tog mig under sina
vingar i ca 10 år innan han gick i
pension. Förutom att Mikael fortfarande har en otrolig stor kunskap
inom området, så fyllde han mig
med självförtroende om att fysioterapeuter har en stor och viktig roll
inom både diagnostik och behandling av yrselpatienter.
Kan du berätta lite mer om ditt
arbete och din kursverksamhet?
Vilka är dina drivkrafter?
Min tjänst på ÖNH är till stor del
en poliklinisk tjänst, där jag träffar
patienter med yrsel och balans-

rubbningar. Jag har egentligen patienter som kommer på remiss från
hela landet, men även uppföljningar och primärbedömningar inom
min egen region/klinik. Förutom
mottagning har jag utrymme för
studier och verksamhetsutveckling
inom ramen för min tjänst. Jag är
också en del i vårt multiprofessionella yrselteam med läkare, psykolog och vestibularisassistenter.
Jag hjälper även till att utbilda
randande läkare hos oss samt
våra egna ST-läkare mm.
Kursföretaget Rehabkurser startade
jag 2014. På den tiden var nog syftet en kombination av att jag kände
mig instängd och understimulerad
inom ramen för min tjänst inom

Vad har du för andra intressen
utanför fysioterapin?
Förutom familjen, så kretsar såklart
mycket kring mitt arbete och även
mitt kursföretag, men utöver detta
så är hinner jag med en del träning
samt att jag precis totalt fastnat i
padelträsket.
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primärvården samt att jag såg en
kunskapslucka som gick att fylla.
Nu för tiden har jag en fantastiskt
stimulerade heltidstjänst på
öron-näsa-halskliniken i Linköping,
så drivkraften är nu mer riktad till
att fylla kunskapsluckan och utveckla mitt kursmaterial och mitt
sätt att föreläsa på. Jag vill att kursdeltagare alltid ska känna min
passion för området och förhoppningsvis lyckas jag i min tur inspirera fler att arbeta mer mot detta
område.
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Och slutligen, vad kommer din
föreläsning avhandla under
OMT-sektionens kombinerade
årsmöte och kursdag 23/2-22?
Jag ser det som en inspirationsföreläsning där jag kommer att glänta
på dörren inom flera områden. Jag
kommer bland annat lyfta vanliga
fel vid anamnes, belysa diagnosen
”den sovande jätten” PPPY samt
såklart ett avsnitt om BPPV med
vanliga frågor och felkällor vid diagnostik och behandling. Se det som
både en ”kunskapcheck” för er deltagare samt möjlighet att ta del av
nya rön inom området. Jag är en
kliniker som arbetar aktivt med de
diagnoser jag föreläser om, så givetvis kan det bli en del handfasta råd
också. Sedan hoppas jag naturligtvis att det blir många frågor och en
levande diskussion.

Daniel Petersson - 41 år
Arbetsplats: Öron-näsa-halskliniken US Linköping
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Sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Ordförande
har ordet

I skrivande stund är vi post pandemi och håller tummarna att alla
håller lagom avstånd, så att vi inte
hamnar i en ny ”våg” med nya restriktioner. Vi är igång igen med
kursverksamhet vilket är jättekul.
Vi har under hösten haft två Certifieringar; en B i Helsingborg och en
A i Stockholm. För att citera våra
kursledare Lasse och Erica så är
det fantastiskt kul att träffa och se
hur duktiga våra kollegor är. Med
tanke på duktiga kollegor så kan ni
detta nummer av Muskuloskeletal
Fysioterapi också läsa om de kollegor som vi delar ut ett stipendium
till. De läser båda ett magisterprogram. Stort grattis till er båda!
Även styrelsen vågade sig på ett
fysisk heldagsmöte i september där
vi diskuterade och satte upp mål för
de kommande 6 månaderna. Det
handlar mycket om att jobba vidare

Muskuloskeletal fysioterapi nr 2 2021.indd 10

med specialistordning, att
undersöka ytterligare
kursverksamhet och att delta i
arbetet tillsammans med övriga
sektioner i förbundet för olika
samverkansprojekt där bland annat
”God och Nära vård” är en diskussionspunkt. Vi har också ett mål att
i slutet av varje termin via länk nå
våra kommande kollegor som går
Fysioterapiprogrammen runt i
Sverige för att berätta om vårt område och vår sektion. Vi jobbar
vidare med Öga mot Öga om även
inte lika frekvent som tidigare. När
ni läser detta har vi redan haft ett
öga mot öga med Anders Pålsson
om patienter med höft och
ljumsksmärta. Håll utkik efter fler
under våren och följ våra sociala
medier på FB och IG. Vi syns även
på Twitter under @FYIMsve
Tiden går fort och redan nu kan vi
bjuda in till ett hybrid årsmöte 24
februari kl 17.00 på Mariott Courtyard på Kungsholmen. Efter
årsmötet kommer vi bjuda på en
föreläsning . För er som vill delta
via länk så kommer vi att skicka ut
en länk innan mötet. För er som

vill delta fysiskt så är ni varmt välkomna. För er som deltar fysisk så
bjuder vi på lite mingel och möjlighet att träffa och prata med
styrelsen efter årsmöte och
föreläsning. Mer info kommer i januari.
Efter 11 år i styrelsen och 6 år som
ordförande är det nu dags för mig
vid årsmötet att säga tack och adjö.
Jag vet att jag skrev samma sak för
ett år sedan, men nu är det verkligen dags.  Det har varit fantastiska år med en fantastisk styrelsen.
Kudos till alla i styrelsen för allt
arbete ni lägger ned.
Att arbeta i en förening tar lite extra tid men man får mycket tillbaka
och jag har lärt mig så mycket under dessa år. Så är ni intresserade
av att delta i vårt styrelsearbete ta
kontakt med vår valberedning.
Sköt om er där ute! Vi ses den
24 februari på årsmötet!
/Eva Rasmussen Barr
Ordförande FYIM
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Utskottet för forskning och utbildning inom sektionen
för Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin beslutade den
9 september om utdelning av 2021 års stipendier enligt
förslag från stipendiekommittén. 2021 års stipendiater
är Leg fysioterapeut Erica Svensson och Leg Fysioterapeut Maria Nyman.
Erica Svensson
arbetar på Capio Artro
Clinic i Stockholm och
läser sina masterstudier vid Umeå
Universitet.
Projektet som Erica
erhållit medel för är
”Patient reported
outcomes measures
after accelerated rehabilitation compared to a nonaccelerated rehabilitation following
Anterior Cruciate Ligament
Reconstruction, at 6, 12 and 24 months
postoperatively”

Korsbandsrekonstruktioner är vanligt förekommande och fortfarande
saknas konsensus om bästa rehabiliteringsmetoden postoperativt,
trots att ny forskning hela tiden
publiceras.
Syftet med min studie är att utvärdera patienters självrapporterade
hälsa och aktivitetsnivå efter en
accelererad rehabilitering jämfört
med en sedvanlig rehabilitering,
hos patienter som genomgick en
korsbandsrekonstruktion med antingen hamstringsgraft eller patellar
BTB-graft. Detta undersöks 6, 12
och 24 månader postoperativt.
Denna studie har tagit del av data
som samlats in för en tidigare prospektiv Randomiserad kontrollerad
studie (RCT) utförd vid Capio Artro
Clinic Sophiahemmet Stockholm
2002-2007. Totalt randomiserades
160 personer till en accelererad
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Presentation av
2021 års stipendiater
Vi från styrelsen gratulerar de båda stipendiaterna
och önskar dem lycka till med projekten och framtida
projekt.

grupp alternativt en sedvanlig rehabiliteringsgrupp.

Ocklusionsträning som behandling
vid distal achillestendinopati

Patienterna som randomiserats följde med hjälp av sjukgymnaster respektive rehabiliteringsprotokoll och
utvärderades 6, 12 och 24 månader
postoperativt med både funktionella tester och självskattningsformulär. Många studier fokuserar på objektivt mätbara värden, något som
såklart ger oss en bild utav hur rehabiliteringen fortskrider, men subjektiva mätmetoder kan ge oss en
tydligare bild av patienternas faktiska upplevda knähälsa. I denna studie utvärderas således den subjektiva knähälsan med hjälp av frågeformuläret Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS),
Tegner Activity Scale samt Lysholm
Knee Score, vilka samtliga visar god
reliabilitet och validitet i samband
med korsbandsrekonstruktion.

Achillestendinopati är ett vanligt
bekymmer såväl hos idrottsaktiva
som hos motionärer och kan delas
in i central respektive distal achillestendinopati. Vanliga symptom är
lokal smärta i samband med aktivitet, morgonstelhet samt smärta vid
palpation och tryck från skor. Det
påverkar främst förmåga till idrott
och motion men i vissa fall även
arbetsförmåga. Belastad träning är
idag standardbehandling vilket ger
god effekt vid central tendinopati,
vid distal tendinopati är resultaten
sämre med fler så kallade nonresponders.

Maria Nyman
arbetar vid
Ortopedkliniken på
Norrlands
Universitetssjukhus och
läser sina
masterstudier
vid Umeå
universitet. Projektet
som Maria erhållit medel för är ”Blood
flow restricted training as a treatment
for distal achillesten-dinopathy”

Samtidigt har det på senare tid
blivit alltmer populärt med så
kallad ocklusionsträning vid olika
typer av skador och besvär i
rörelseapparaten. Metoden går ut
på att man applicerar en tryckmanschett proximalt om det muskelgrupp som ska tränas och till
viss del begränsar (ockluderar) det
venösa men i viss mån även det
arteriella blodflödet. På så sätt kan
man träna på låg belastning,
ca 20–40% av 1RM men ändå få liknande resultat på styrka och hypertrofi såsom vid klassisk, tung styrketräning. En nyligen genomförd
studie (Centner et al, 2019) har
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visat att lågbelastad ocklusionsträning, jämfört med konventionell
styrketräning, ger liknande effekter
på achillessenan.
Detta projekt, som bedrivs inom
ramen för en masteruppsats vid
Umeå universitet, är en pilot-/feasibilitystudie där deltagare under en
sexveckorsperiod får träna vadmuskulaturen 2-3ggr/v med samtidig

partiell ocklusion. Före och efter
interventionen får deltagarna svara
på formulär som mäter självupplevd
funktion, smärta, stelhet samt
genomförbarhet. Därtill testas maxstyrka och kraftutveckling i ett
vertikalt enbenshopp. Studien
genomförs under läsåret 21/22 i
samarbete med Ortopediska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Centner C, Lauber B, Seynnes OR,
Jerger S, Sohnius T, Gollhofer A, et
al. Low-load blood flow restriction
training induces similar morphological and mechanical Achilles tendon adaptations compared with
high-load resistance training. J Appl
Physiol (1985). 2019;127(6):16607.

Hur gick det sen för våra stipendiater?
Vi frågade våra stipendiater för 2019 hur det gått och vad de gör nu?
Först ut är Erica Grealish.
Är projektet du sökte stipendiet för
avslutat?
Projektet är sedan tidigare
avslutat och undersökte nackuthållighet hos friska ishockeyspelare. I
undersökningen fastställdes att man
inte kan ha en generell bas och förväntad uthållighet för ishockeyspelare som kan
användas om man drabbats av nackskada eller hjärnskakning. För att få så rättvis bild som möjligt behöver
test ingå i försäsongstesterna individuellt.
Hur kom pengarna till användning?
Pengarna jag fick blev väl använda då de betalade för
poster och medverkan i kongressen anordnad av sektionerna för Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin samt
OMT på Mariott Hotell. Mitt magisterarbete blev grunden i den specialist jag senare fick i Fysisk Aktivitet
och Idrottsmedicin.

Vi lyssnade också med Fredrik
Hedeby som skrev om rehabilitering
efter korsbandsrekonstruktion med
titeln ”A COMPARISON BETWEEN
ACCELERATED AND STANDARD
REHABILITATION REGIME
ON STRENGTH OUTCOMES
UP TO 24 MONTHS POSTOPERATIVE FOLLOWING ACLRECONSTRUCTION”.
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Är projektet du sökte stipendiet för avslutat?
Ja det avslutades 2019 och då tog jag ut min
magisterexamen.
Är du nöjd med resultatet? Berätta gärna kort!
Jag hade turen att ha goda handledare i Frida Eek från
Lunds Universitet och Christina Mikkelsen från Karolinska Institutet och lärde mig mycket om den vetenskapliga processen i att utföra en studie även om det
under några tillfällen var tufft att få ihop arbetsliv med
studierna.
Hur kom pengarna till användning?
Förutom att stipendiet kunde täcka vissa administrativa kostnader och utebliven arbetstid till viss del så
hade jag tänkt presentera mitt projekt i posterformat
på Sportskongress i Köpenhamn 2020 eller 2021 som
del i specialiseringen. Min son föddes februari 2020
och 2021 så stoppade Covid-19 pandemin planerna.
Jag fick istället tänka om och under rådande omständigheter höll jag en halvdagsutbildning om rehabiliteringen efter ACL-rekonstruktion samt en vetenskaplig presentation av min studie för mina kollegor
på arbetsplatsen. Är sedan nyligen (november 2021)
godkänd specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin.
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Fysioterapi 2021
-Digital kongress
Vi hade alla hoppats på att vi träffas i Göteborg i dagarna två i höst men denna gång blev hela kongressen digital.
Vår heldagsutbildning med titeln ”Never wrong getting strong” krympte till en halvdagsutbildning med sektionerna FYIM och OMT. Vi bjöd in tre föreläsare: Sofia Ryman Augustsson, Mathias Wernbom, och Hanna Lindblom Ansvarig för denna halvdagsutbildning och sammanfattande av dagen var Anna Wänerhag styrelseledamot i
sektionen FYIM
Sofia Ryman Augustsson, Docent, PhD, Linnéuniversitetet, Specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin

- Styrkans betydelse för prestation
och skadeprevention hos unga idrottare
I föreläsningen Styrkans betydelse för
prestation och skadeprevention hos
unga idrottare diskuteras olika
aspekter av muskelfunktion, med betoning på muskelstyrka och
dess betydelse för prestationsförmåga inom idrott samt vilken roll
styrkan har vid skadeprevention.
Muskelmassans storlek, av den totala kroppsvikten, hos barn är bara
hälften (~20%) jämfört med den
vuxnes (~40%). Före puberteten är
det liten eller ingen skillnad i muskelmassa och styrka mellan flickor
och pojkar. Under puberteten sker
dock en kraftig tillväxt av muskelmassan hos pojkar. Denna tillväxt
är långt ifrån lika stor hos flickor.
Flickor har en också en betydligt
sämre utveckling av benstyrka jämfört med pojkar. En 15-årig flicka är
ca 25% starkare i benen än en 12årig flicka, medan en 15-årig pojke
ofta är dubbelt (100%) så stark som
en 12-årig pojke. Fram till puberteten tror man att ökningen i muskelstyrka framför allt beror på neurala
faktorer. Vid styrketräning så lär
kroppen sig vilka muskler som ska
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agera agonister, antagonister och
synergister och vilka muskler som
hjälper till med stabilisering. Det
sker alltså en muskeladaption vilket
innebär en skillnad i rekryteringen,
aktivering samt koordinationen av
motoriska enheter i musklerna.
Vidare så finns de studier som visar
att en stark kropp bidrar till en bra
kroppskännedom och att tvingas ta
i kräver maximal stimulering av
nervsystemet. Att lära sig ta i är
därför en viktig aspekt av styrketräning för barn.
En annan viktig aspekt som lyftes
är den skadepreventiva delen. Styrketräning har visat sig ha god effekt
på att såväl förbättra idrottslig prestationsförmåga och att förebygga
skador (både av traumatisk som av
överbelastningskaraktär). I föreläsningen så diskuterades värdet av att
implementera styrketräning tidigt
och integrera preventiva delar med
program för att förbättra prestationsförmågan. En övning som knäböj har visat sig ha betydelse för
både prestationsförmågan och skadeprevention. Exempelvis så korrelerar maximal styrka i knäböj väldigt väl med prestationen i både
hopp och sprint. Vidare, så har en

studie visat att svaga kvinnor, med
ett relativt 1RM (repetition maximum) på <105% (av sin kroppsvikt), har 9 ggr högre risk att ådra
sig en traumatisk knäskada.
Fler-komponenta träningsprogram
(flera variabler tränas) används
ofta och är effektiva för att reducera skador, framför allt främre korsbandsskada. Knäböj är en övning
där flera variabler tränas samtidigt,
rörlighet, flexibilitet, neuromuskulär kontroll, bålstyrka, styrka i nedre extremitet, men även en övning
där flera variabler kan begränsa
prestationen. Kanske är det därför
som just prestationen i knäböj har
betydelse för idrottslig prestation
och som screeninginstrument för
skada.
Screening av skaderisk är sedan
några år tillbaka ifrågasatt inom
idrottsmedicin och mest troligt är
att vi inte kan förutbestämma att
en idrottare kommer drabbas av en
viss skada. Emellertid, så kan vi hitta riskfaktorer som har betydelse
för skada precis om inom övrig
medicin, det vill säga att en patient/
idrottare ligger i riskzon. Inom vården idag så noteras exempelvis rökning, alkohol, genetik, för stort/litet
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näringsintag, fysisk inaktivitet, då
dessa variabler är riskfaktorer för
olika sjukdomar. På samma sätt så
undersöker vi, inom idrottsmedicinsk fysioterapi, variabler som
nedsatt styrka, rörlighet/flexibilitet,

anatomiska förutsättningar, neuromuskulär kontroll som riskfaktorer
för skada och besvär. I föreläsningen lyftes dock betydelsen av tydliga
cut-off värden. Vilka gränser finns i
styrka, rörlighet etc? Hur stark

behöver jag vara för att erhålla en
skyddande effekt? Det är något
som behövs undersökas i större
utsträckning i framtida forskning.

Mathias Wernbom, Fysioterapeut, PhD, Göteborgs Universitet.

- Ocklusionsträning – ett lågbelastat
alternativ till tung styrketräning?
Mathias är träningsfysiolog (PhD), fysioterapeut och
forskare vid Göteborgs Universitet.
Hans forskning
och intresseområden är framför allt effekter av styrketräning på såväl
muskelcellnivå som helmuskelnivå,
samt på anpassningar i nervsystemet som kan ligga till grund för
ökad styrka och prestation. Mathias
har forskat på ocklusionsträning i
drygt 18 år och är sannolikt den
ledande forskaren i Skandinavien
på ocklusionsträningens fysiologi.

Att behålla eller öka muskelstyrka
och muskelstorlek är av central
betydelse för många grupper av individer för att de ska bibehålla eller
öka sin funktion inom såväl prestationsinriktad idrott och träning som
vardagliga aktiviteter. Tung styrketräning på belastningar mellan 80
till 100% av maximal styrka anses
vara guldstandard-metoden för att
öka muskelstyrka och volym. Dock
är det ofta inte möjligt och inte sällan kontraindicerat att träna på
tunga belastningar, t ex på grund av
skada eller av hänsyn till begränsad
vävnadstålighet. Detta är förstås ett
problem för terapeuter och tränare

som bedriver styrketräning med
sina patienter och adepter.
Sedan början av 2000-talet har s k
ocklusionsträning, dvs lättare styrketräning med blodflödesrestriktion, fått allt större uppmärksamhet
och genomslag inom både forskning
och praxis. Trots de lätta belastningarna, oftast ca 20-50% av maximal styrka, har ocklusionsträning
alltmer kommit att framstå som ett
värdefullt alternativ och komplement till tung styrketräning för såväl idrottare och träningsentusiaster som patienter med skador i rörelseapparaten.

Hanna Lindblo, Fysioterapeut, PhD, Linköpings Universitet

- Motion minskar menopausens minus
Upp till 75% av alla
kvinnor upplever
besvär med värmevallningar och
svettningar i större eller mindre
utsträckning i samband med klimakteriet. Den mest effektiva behandlingen är hormonersättningspreparat, men alla kvinnor kan eller vill inte ta dessa preparat. Det
finns därför behov av att hitta alternativa behandlingsmetoder.

Muskuloskeletal fysioterapi nr 2 2021.indd 14

Besvär med värmevallningar och
svettningar tros bero på att den termostat i hjärnan som reglerar
kroppstemperatur blir instabil när
östrogenhalten sjunker. Träning
tros vara en alternativ behandlingsform som kan stabilisera termostaten och på så sätt minska besvär
med värmevallningar och
svettningar.
Hanna och hennes kollegor har genomfört en studie med styrketräning som en behandling mot klimakteriebesvär och följt 65 kvinnor
i 15 veckor. Kvinnorna lottades till

en interventionsgrupp som styrketränade ett helkroppsprogram med
åtta övningar under 15 veckors tid
(belastning 8-12 RM i 2 set), eller
till en kontrollgrupp som levde som
vanligt. Vid uppföljning efter 15
veckor sågs en signifikant minskning av värmevallningar och svettningar i interventionsgruppen,
medan kontrollgruppen inte förändrades. De såg även en förbättring
av hälsorelaterad livskvalitet och
hälsoparametrar i interventionsgruppen.”
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Doktorsavhandling

Return to Sport after Hip arthroscopy
(perspectives on a journey with many destinations)
Femuroacetabular impingement
syndrom (FAI) behandlas ofta med
höftartroskopi med målet att möjliggöra återgång till idrott. Operationsindikation kartläggs via en
kombination av radiologiska fynd,
kliniska fynd, specifika tester som
FADIR, FABER, samt patientens
symtom såsom upplevd stelhet och
smärta.
Kunskapen om rehabiliteringsprocessen och resultatet relaterat till
återgång till idrott (RTS) efter
höftartroskopi, en operation som
ökade i popularitet under första 15
åren efter millenieskiftet, finns det
dock lite kunskap om.
Tobias Wörner Leg. Fysioterapeut,
klinisk forskare disputerade vid
Lunds universitet 23 oktober 2021.
Syftet med doktorsavhandlingen,
med titeln ”Return to sport after
hip arthroscopy”, var att beskriva
rehabiliteringsprocessen efter
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höftartroskopi (HA) i Skandinavien
och att undersöka graden av återgång till idrott (RTS) efter sådan
operation samt faktorer potentiellt
förknippade med det.
Bakgrund
Patienter genomgår en höftartroskopi för att minska smärtbesvär,
öka daglig funktion och för att kunna återgå till idrotten. Tobias ville
öka kunskapsläget för oss terapeuter för att kunna ställa en bättre
prognos samt optimera informationen till patienten. För att göra det
behövdes mer information om den
förväntade rehabiliteringstiden och
resultatet. I avhandlingen beskrivs
nuvarande rehabiliteringsstrategier
mot RTS hos patienter som genomgått höftartroskopi vilka han fick
fram genom att kartlägga kliniker,
patienter samt genom att undersöka kliniska utfall.

Studier
I studierna använde man sig av olika fråge-/skattningsformulär såsom
HAGOS, HSAS, HIP-RSI scale, NRS
och test-/mätmetoder som t.ex.
Y-balance test, Single leg squat,
måttband, goniometer, inclinometer och dynamometer.
Tre tvärsnittsstudier samt en psykometrisk studie använde han sig
av. 62 st fysioterapeuter samt 28
kirurger erfarna i behandling av
FAI syndrom fick besvara frågeformulär för att kunna bidra till att
beskriva den nuvarande rehabiliteringsstrategin i Skandinavien samt
för att utforska skillnader i erfarenheter/perspektiv hos dessa professioner.
Självrapporterat RTS-utfall och patientnöjdhet avseende uppnådd
aktivitetsnivå hos 127 patienter
3-39 månader efter höftartroskopi
fick man fram via frågeformulär.
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Tobias Wörner med huvudhandledare Frida Eek och bihandledare Kristian Thorbog

Därefter mättes patientrapporterad
och kliniskt mätt höftfunktion hos
33 patienter 6-10 månader efter
höftartroskopi vilka man jämförde
med en frisk kontrollgrupp på 33
individer.
Slutligen utförde man en studie för
att bedöma psykometriska egenskaper i en höftmodifierad skala
och beskriva/bedöma psykologisk
beredskap att återgå till idrott hos
127 patienter som genomgått en
höftartroskopi.
Resultat
Resultatet av studierna visade att
kliniker skattade en strukturerad
rehabilitering som väldigt viktig
och man hade liknande förväntningar gällande rehabiliteringstiden
under de första tre månaderna efter höftartroskopi. Avseende förväntningar inför annalkande RTS
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varierade dessa alltmer där kirurger var mer optimistiska än vad
fysioterapeuter var.
Studierna visade vidare att nio av
tio patienter återgick till någon
idrott eller fysisk aktivitet, medan
hälften återgick till samma idrott
och endast en av fem återgick till
tidigare nivå som innan operation.
Under den tid då patienter kunde
förväntas ha återgått till RTS uppvisade de funktionsnedsättningar i
självrapporterad höftfunktion och i
mätningar relaterade till höftrörlighet.
Konklusion
Konklusionen av studierna var att
en beskrivning av klinisk praxis
kan tjäna som ett första steg mot
att etablera klinisk konsensus och
även lyfta fram områden för framtida forskning. Framtida forskning är

motiverad för att prospektivt beskriva återgång till sport efter
höftartroskopi, utforska potentiella
faktorer förknippade med framgångsrik återgång till idrott samt
att testa och implementera optimerade rehabiliteringsstrategier för
dessa patienter.
Under disputationen diskuterade
man vilka vidare frågor det finns att
besvara såsom vilka korttidsvinster
finns och vilka långtidsvinster finns
efter en höftartroskopi.
Vi tackar Tobias och opponent Jon
Karlsson för en underhållande eftermiddag.
Fortsättning följer…
Vid pennan, Daniel Almqvist styrelseledamot FAIM.
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Ordförande
har ordet
Hösten och mörkret har infallit.
Sedan förra nummer av denna tidning har det återigen hunnit hända
en del saker. Först och främst har
jag blivit pappa igen till ytterligare
en liten tjej vilket är helt magiskt.
Vidare har Covid-19 situationen
lyckligtvis förbättrats en del och
tack vare det är Mckenzie-institutets kursverksamhet igång igen vilket vi är glada för.
Även arbetet för att skapa ett gemensamt specialistområde inom
muskuloskeletal fysioterapi har nu
kommit igång. Det ser dock ut att
bli en utmanande process på grund
av att det finns olika syn på saken
och olika grader av motivation hos
de olika sektionerna som ingår i
arbetet. Den reviderade specialistordningen i sin helhet har fått en
del kritik av olika sektioner så det
återstår att se hur det kommer bli.
Fysioterapi 2021, den första helt
digitala konferensen, har nu ägt
rum och MDT-sektionen var representerad i tre olika programpunkter:
1) Korta föredrag 4: Ortopedi
(Helén Strandqvist: Skillnader i
sittande hållning hos skolbarn med
eller utan nacksmärta – en fall-kontroll studie.)
2) Workshop 5: Akut ländryggssmärta med smärtskolios, avvärjningsskolios eller shift – kärt barn
har många namn med MDT läraren
Thomas Cullhed.
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3) Korta föredrag 11: e-hälsa och
digitalisering (Effektivisera dina
digitala vårdbesök med mig, Mark
Aarts). Det fanns även en MDT-relaterad poster som handlade om
MDT vid axelsmärta.
Heléns studie har varit med i
“Manualen” tidigare. Vad gäller de
övriga föreläsningarna så kommer
det att finnas referat i detta nummer. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av hela programmet
från Fysioterapi 2021 genom en
efterbiljett.
För att blicka lite framåt så kan jag
informera om att vi är igång med
planeringen av MDT-konferens
2022 vilket kommer bli vårt 30-årsjubileum. Datum och plats är redan
spikade, 1-2 april i Malmö. Det
kommer även bli en pre-course
“MDT and the Athlete” (det är den
vi hade tänkt hålla 2019) med den
tyska MDT-läraren och forskaren
Georg Supp.
Temat för konferensen är differentialdiagnostik gällande ryggrad/extremitet samt bedömning och behandling av just extremitetsproblematik där man inom MDT har kommit allt längre. Det finns nu ett
antal mycket läsvärda fallstudier
som tillsammans med annan forskning kan hittas på McKenzie Institute Internationals hemsida. Det
ska bli underbart att träffa likasinnade fysioterapeuter/sjukgymnaster IRL igen.

Slutligen hade jag väntat mig lite
debatt/diskussion efter min text i
förra nummer av denna tidning
men det har helt uteblivit. Jag är
lite osäker på hur detta ska tolkas
- är det för att ingen har läst vad jag
skrev eller är mina synpunkter och
tankar inte lika kontroversiella som
jag trodde att de kanske skulle
vara?
Jag önskar dock fortsatt att fler fysioterapeuter lär sig MDT till credentialexamen.
Med ca 350 personer med sådan
examen i Sverige är vi alldeles för
få för den stora mängden av patienter som söker vård för sina besvär.
Vi behöver visa tydligare att vi fysioterapeuter är ett bättre alternativ
än naprapater och kiropraktorer
därför att våra behandlingar till
större del fokuserar på aktiva behandlingar där patienterna är delaktiga och blir mer självständiga,
precis det som har bäst stöd i forskningen.
Jag hoppas att ett gemensamt specialistområde inom muskuloskeletal hälsa med tydlig och bred
grundkompetens som innefattar
principerna från MDT ska kunna
vara en väg till att uppnå vår självklara roll inom svensk hälso- och
sjukvård.
Tack för ordet.
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Mark Aarts
Ordförande i MDT-sektionen
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Cervikogen huvudvärk
– ett webinar av Mark Miller för The Mckenzie Institute International

Mark Miller har arbetat enligt MDT
i 34 år och har undervisat internationellt på över 300 McKenziekurser. I detta webinar föreläser Mark
om cervikogen huvudvärk och tekniker för behandling. Han har länge
jobbat för att sprida kunskapen om
huvudvärk vidare då det finns stora
brister gällande vetskapen om vad
MDT kan göra för denna patientgrupp, såväl inom MDT-sfären som
bland andra vårdgivarer. Detta
webinar är baserat på Robin McKenzies och Marks och hans kollegors samlade erfarenheter och utgår från tre frågeställningar:

1) Beter sig huvudvärk på grund av
derangement på ett unikt sätt?
2) Behöver vi förändra vår undersökning?
3) Thorakal involvering eller psykosociala faktorer?
Huvudvärk kan ha en rad orsaker,
men majoriteten av de huvudvärksoch migränpatienter som behandlas
hos fysioterapeuter har en mekanisk huvudvärk. Denna huvudvärk
kan vara inkonklusiv och utan typiska tecken på derangement där
huvudvärken är det enda symptomet. I dessa fall är kvarhållen retraktion en mycket användbar teknik. Huvudvärk på grund av derangement uppvisar däremot en del typiska drag, som t.ex. en snabb
förändring av den kliniska bilden,
men den mekaniska bilden kan se
ganska olika ut och saknar de
mönster som vi lärt oss känna igen
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vid derangement på annan lokal i
kolumna.
Derangement:
Om huvudvärk är det största besväret så behöver man först utesluta
derangement för att kunna gå vidare. Karakteristiskt är att patienten
utöver huvudvärken beskriver en
inskränkt rörlighet som förbättras
då huvudvärken förbättras, vilket
ungefär 80% av patienterna gör.
Kvarhållen retraktion är endast ett
användbart verktyg vid derangement med retraktion som riktningspreferens, men en bra teknik då
patienten har huvudvärk utan inskränkt rörlighet. Kan du utesluta
derangement är det mycket troligt
att patienten svarar på kvarhållen
retraktion.
Om den mest inskränkta riktningen
är retraktion men patienten kan
flektera utan problem beror det
troligtvis på ett derangement i övre
cervikalen, likaså vid kraftigt inskränkt protrusion men inte extension eller flexion. Om det är övre
cervikalen som är involverad kommer patienten troligtvis att svara
bättre på och till och med kräva
kvarhållna positioner och ha ett
större behov av terapeutövertryck
och mobilisering jämfört med besvär i lägre cervikalen. Om den
största rörelseinskränkningen är
rotation så vet vi att 70% kommer
från övre cervikalen men det kan
även bero på både mitt- och nedre
cervikal.
Om patienten inte har någon inskränkt rörlighet vid baselines så

minskar chansen att huvudvärken
beror på ett derangement, men det
kan fortfarande vara så om patienten känner av sin huvudvärk i ytterläge i rotation, protrusion eller
retraktion. Testa 2-5 upprepningar
av en rörelse för
att fastställa
att du
kan ta

patienten till ytterläge utan ökad huvudvärk och
gör sedan kvarhållen position. Detta gäller även om patienten inte har
någon inskränkt ROM men klagar
på stramhet i rotation i någondera
riktning men denna stramhet minskar vid upprepade rörelser.
Om patienten inte uppvisar någon
inskränkning i rörligheten är det
väl värt att testa kvarhållen positionering.
Förändringar i symptom
vs förändring i mekanik:
Då vi testar upprepade rörelser eller statiska positioner i lumbalen
eller perifera leder och symptomen
inte förändras vet vi att detta betyder att vi kan göra en kraftprogression. Med huvudvärkspatienter är
en större försiktighet påkallad. Om
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”Om symptomen ökar
men inte kvarstår sämre
kan patienten fortsätta
men bör uppmärksammas på att symtomen
inte bör vara sämre
under mer än ett par
minuter. ”
Övriga baselines är ytterlägessmärta, smärta i huvudet eller i nacken.
Enligt Mark kan man inte förlita sig
på smärta under rörelse vid endast
huvudvärk.
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Centralisering:
Vid huvudvärk kan patienten ha
symptom som t.ex temporal, occipital eller frontal smärta, även domningar eller stickningar i ansiktet
eller tandvärk. En huvudvärk som
centraliserar rör sig superiort och
dorsalt mot nacken. Domningar i
ansiktet centraliserar inte utan
minskar från konstanta till intermittenta och försvinner sedan. Då
huvudvärken centraliserar till
nacksmärta kan man lägga på en
kraftprogression i form av övertryck eller kvarhåll längre.
Cervikalen vs thorakalen
När ska vi fokusera på thorakalen?
Thorakalen kan vara en källa till
huvudvärk men det är inte lika vanligt som vid besvär i mitt- och nedre cervikal. Mark föreslår att man
vid sin undersökning efter att ha
testat cervikal rotation även testar
thorakal rotation. Han beskriver ett
patientfall där patienten hade full
cervikal rotation men var inskränkt
i thorakal rotation mot vänster.
Thorakal extension förvärrade patientens huvudvärk medan thorakal
rotation eliminerade den.
Då patienten har intakt cervikal
rotation men en nedsatt thorakal
rotation, progrediera snabbt till
övertryck i thorakala rörelser inte
bara i sagittell riktning utan även i
lateral vid behov. Om patienten
som har svarat på cervikala rörelser
når en platå så undersök övre thorakalen.

”Om patienten
som har svarat på
cervikala rörelser
når en platå så
undersök övre
thorakalen. ”

Vid thorakala derangement är huvudvärken oftare asymmetrisk.
Dessa är inte vanligt förekommande
men de finns och missas ofta. Dessa
patienter är ofta omfattande utredda och behandlade utan resultat.
Utred lateral komponent vid försämring eller inkonklusivt svar på
sagitell belastning.
Det kan också vara idé att utreda
mittre cervikal. Isolera belastningen till mittcervikal med förslagsvis
en bred rem eller dylikt.
Som alltid är det centralt att uppmärksamma tecken på allvarlig patologi. Plötsligt påkommen kraftig
huvudvärk, huvudvärk som kommer vid ansträngning eller en för
patienten atypisk huvudvärk bör
föranleda övervägande om vidare
utredning.
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huvudvärken inte förändras efter
att patienten gjort sina repetitioner
eller sin statiska position så behöver vi testa om den mest inskränkta
rörelseriktningen. Detta på grund
av att mekaniska förändringar kan
uppträda direkt medan det kan ta
2-3 dagar innan förändringar i
symptomen visar sig, till det bättre
eller det sämre beroende på om den
riktning vi valt är rätt eller fel. Så
länge mekaniken förbättras men
inte symptomen kan patienten fortsätta, men om mekaniken försämras men återställs kan patienten
komma att uppleva en kraftigare
huvudvärk under dagen och behöver förberedas på att detta är förväntat. Om symptomen ökar men
inte kvarstår sämre kan patienten
fortsätta men bör uppmärksammas
på att symtomen inte bör vara sämre under mer än ett par minuter.
Om mekaniken blir bättre men huvudvärken kvarstår sämre under
behandlingen så skicka inte hem
dem med den riktningen. Om detta
händer i en belastad position testar
vi dem i avlastad position (ryggliggande) och om fortsatta besvär gör
traktion. Lär patienten att konstant
testa sin rörlighet och följ upp efter
24-48h.
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Avslutningsvis talar Mark om vikten
av att involvera patienten och den
psykosociala aspekten avhuvudvärk. Patienten har ofta svårt att
fungera i sin vardag eller i sitt sociala liv. De behöver uppmuntran,
undervisning och förståelse att det
kan ta tid för huvudvärken att försvinna, upp till flera veckor vid mekaniskt huvudvärkssyndrom. Träffa
dem ofta för att engagera dem och
få dem att orka fortsätta med egenterapi.

Cecilia Ward,
credex MDT.
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Föreläsning

Akut ländryggssmärta med
smärtskolios eller shift
-kärt barn har många namn
Referat av Thomas Cullheds föreläsning på fysioterapi 2021
Thomas Cullhed arbetar som fysioterapeut i Varberg och är lärare i
MDT sedan många år. Under Fysioterapidagarna höll han en informativ online-föreläsning om Lateralt
shift eller smärtskolios som det
även kallas. Thomas introducerade
oss först i klassifikationerna i MDT.
Utifrån varje klassifikation finns
sedan specifika behandlingsriktlinjer. Man försöker undvika patoanatomiska diagnoser då dessa ofta
saknar tydliga kliniska kriterier och
för att vi ofta saknar kunskap hur vi
behandlar specifika strukturer vid
ländryggssmärta. Korrelationen
mellan patientens besvär och röntgenfynd är ofta dålig. Vi har lättare
att framgångsrikt behandla utifrån
klassifikation baserad på patientens
besvär.
Den vanligaste klassifikationen
inom MDT hos patienter är Derangement, cirka 70 % av de med ländryggsmärta. Det är en klinisk presentation som demonstrerar riktningspreferens. Detta innebär att
när vi belastar patienten i en specifik riktning förbättras patienten,
blir rörligare och får mindre smärta. Målet är egenbehandling, dels
för att patienten ska få en självsäkerhet kring sina besvär men även
för att de ska kunna behandla sig
själva vid eventuellt recidiv av ryggbesvär i framtiden. Stort fokus i
behandlingen av shift ligger på riktningspreferens och centralisering.
Centralisering innebär att distal
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smärta i till exempel lår eller vad
elimineras och flyttar sig närmare
ryggen till följd av rörelser eller statisk belastning. Detta fenomen sker
enbart i gruppen Derangement och
talar för en god prognos. Det finns
mycket forskning som stödjer centralisering och det anses idag vara
reliabelt. Om patienten istället uppvisar det motsatta, det vill säga periferisering, måste vi byta behandlingsstrategi eller omvärdera vår
klassifikation.
Det finns olika typer av deformiteter, deformitet i lordos, kyfos eller
som lateralt shift. Lateralt shift
innebär att bål och skuldror hålls
förskjutna i frontalplanet i förhållande till bäckenet. Prevalensen för
detta varierar i olika studier, 5-50 %
men Thomas uppskattar det till ca
10 % i sin klinik. Shift är vanligen
kontralaterala, det vill säga att shiftet är bort från patientens smärtande sida. Mer ovanligt förekommande är ipsilaterala shift där patienten
är shiftad är mot den smärtande
sidan. Reliabiliteten för att identifiera shift visuellt är måttlig. För att
säkerställa ett relevant shift måste
vissa specifika kriterier vara uppfyllda. Shiftet ska vara tydligt synligt, det ska ha debuterat i samband
med ryggbesvären och patienten
ska inte själv ska kunna korrigera
detta varaktigt; om hen kan korrigera shiftet så kan inte positionen
bibehållas. Korrigering ska även
påverka patientens symtom. Innan

behandling av dessa patienter måste röda flaggor som malignitet, trauma och cauda equinasyndrom uteslutas.
Behandlingen av shift består i mekanisk behandling i form av övningar för att få patienten rak i frontalplanet. Thomas höll i en patientdemonstration där han praktiskt
gick igenom hur shiftkorrigering
kan se ut. Patienten började med
att själv försöka shiftkorrigera mot
en vägg men när detta inte gav någon förändring påbörjade Thomas
manuell shiftkorrigering. Symtomresponsen och framför allt den utstrålande smärtkomponenten övervakades noggrant under shiftkorrigeringen. Till följd av behandlingen
eliminerades den utstrålande smärtan men gav något ökad central
ryggsmärta, vilket man ofta kan
förvänta sig vid centralisering. Patienten fick sedan återgå till
egenövning som han även fick i
uppgift att göra hemma. Dosen i
initialt väldigt hög, minst 15-20 repetitioner, var eller varannan timme. Stort fokus ligger på information och undervisning av patienter
så att de förstår syftet med övningen samt att de ska fortsätta att vara
aktiva och minimera tiden i provocerande positioner som exempelvis
sittande.
Ola Westöö, Dip MDT.
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68-årig man kontaktar med anledning av smärttillstånd i nacke och
skuldror som förelegat under
knappt ett år. Dessutom huvudvärk.
Smärtan korrelerar i uppkomst
med en hörselpåverkan och en för
patienten mycket besvärande tinnitus som utretts vid ÖNH-mottagning. Patienten gör själv bedömningen att besvären har sitt ursprung i det intensiva datorarbete
han ägnade sig åt månaderna innan
han gick i pension. Besvären uppvisar inga tecken på spontanregress,
men är intermittenta och varierande i intensitet mellan dagar utan för
patienten tydlig orsak. Ingenting
talande för allvarlig patologi har
framkommit och patienten nekar
större oro eller psykisk press.
I undersökning är patienten besvärsfri i sittande. Utgångsvärde
smärtsamt att lyfta höger arm, där
hållningskorrigering mot mer upprätt sittande har en symptommodifierande effekt vid armrörelsen. Perifert neurostatus övre extremitet
utan anmärkning alla parametrar.
Utöver en ytterlägesutlöst smärta
vid höger mediala skapularand ses
varken smärta eller inskränkning
av den cervikala rörligheten. Utredning med upprepad cervikal retraktion kombinerat med extension av
nacken framkallar en gradvis stegring av skuldersmärtan som kvarstår försämrad parallellt med ökad
smärta i armlyft vid omtestning.
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Fallstudie huvudnacksmärta
Därmed utreds asymmetrisk rörelse
åt den affekterade högra sidan. Efter upprepad lateralflexion, delvis
med patienteget övertryck, har
smärtan minskat och armlyftet sker
nu mot mindre smärta. Hemregim
till återbesök sistnämnda rörelse i
omfattning tio upprepningar vid
fem till sju tillfällen per dag. Uppmuntrar allmän rörelse samt avbrutet/minskat stillasittande.

re besväras av daglig huvudvärk
och att han upplever sig höra bättre. Tinnitus kvarstår men på en
lägre nivå. Kontakten avslutas med
råd om fysisk aktivitet och förebyggande av recidiv.

Återbesök en vecka senare: Följsamhet med rörelseregimen. Efter
två dagar eliminerade smärtbesvär
och förbättringen har vidmakthållits till dagens besök. Troligen ingen
förändring avseende tinnitus, även
om en annan ton kan skönjas. Nytt
försök med sagitell belastningsregim utfaller väl och patienten går
hem med retraktion-extension som
ny övning i samma omfattning.

Fallet är intressant då effekt på hörselpåverkan ter sig ha åstadkommits med åtgärd riktad mot cervikalryggen. För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas följande läsning:

Besök tre, fyra dagar senare: Följsamhet, fortsatt gott smärtläge. Intressant nog har patienten nu
märkt en positiv påverkan i sin tinnitus, Han tycker att effekten är
klart mer än marginell.
Besök fyra, två veckor senare: För
första gången på ett halvår har patienten nu haft perioder av fullständig frånvaro av tinnitus.
Vid mejlkontakt en knapp månad
senare berättar patienten att han är
fortsatt smärtfri i nacken, inte läng-

Vid kontakt i annat ärende något
halvår senare framkommer att de
positiva förändringarna har bestått.

Oostendorp RA, Bakker I, Elvers H,
Mikolajewska E, Michiels S, De
Hertogh W, Samwel H. Cervicogenic somatosensory tinnitus: An
indication for manual therapy?
Part 1: Theoretical concept. Man
Ther. 2016 Jun;23:120-3.
Oostendorp RA, Bakker I, Elvers H,
Mikolajewska E, Michiels S, De
Hertogh W, Samwel H. Cervicogenic somatosensory tinnitus: An
indication for manual therapy
plus education? Part 2: A pilot study. Man Ther. 2016 Jun;23:106-13.

Olov Leander, Dip MDT
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Belastningens betydelse
för symtom från nack-skulderregionen och hur vi
framgångsrikt kan behandla dessa
Härom julen roade jag mig med att
läsa ett stort antal forskningsartiklar om smärta, smärtbehandling
och smärtproblematik från columna med mera. Inte en enda gång i
någon artikel fanns belastning med
som någon parameter.
Som ergonom och samtidigt kliniskt verksam fysioterapeut är belastning central då jag möter en
patient. Om jag inte kartlägger hur
patienten belastar sig i sin vardag
– både på arbetet och privat – kan
jag heller inte komma åt problemet
som hen söker för. En person som
till exempel söker för symtom från
nack-skulderregionen får alltid
frågorna: Vad arbetar du med?
Arbetar du ofta med nacken framåtböjd eller framskjuten? Separat
skärm eller laptop? Hur mycket
använder du mobilen? Dygnsvariation? Sitter du mycket? Var sitter
du – i soffan? och så vidare… allt
för att ringa in hur personen
BELASTAR sig i sin vardag. En ung
person kan mycket väl svara att de
inte är så mycket vid sin mobil och
när jag ber dem specificera kan svaret bli: ”ungefär 3–4 timmar per dag
men inte så mycket som mina kompisar!”. 3–4 timmar med nacken i
en kraftigt flekterad position anser
de alltså inte vara mycket!
Felbelastning skapar smärta och
stelhet och är inte patologiskt men
kan bli, och leda till till exempel
diskbråck. Genom att förstå vad
ensidig belastning får för konsekvenser kan vi också hjälpa patienter att bli både rörliga och smärtfria
och avdramatisera smärtan.
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Under pandemin är det en diagnos
som har ökat mer än någon annan i
min klinik: impingement i axlar.
Varför?

utan att vi ens rör axeln, ännu mindre tränar skuldermuskulaturen.
Och det går ofta snabbt att återställa funktionen i axeln.
Samma princip gäller förenklat för
nack-skuldersmärta.

När man arbetar vid en laptop, vilket väldigt många gjort i stor utsträckning senaste året, sitter man
med protraherad nacke, flekterad
bröstrygg, framskjutna armar och
inåtroterade axlar.
Detta belastar nacken kraftigt och
bröstryggen stelnar till, inte minst
mot bakgrund av TIDEN som man
är i denna position. Resultatet blir
ofta att man får svårt att lyfta armen och att ta den bakom ryggen.
Handbolls- eller volleybollspelare
kan till exempel få svårt att skjuta
då de inte får armen tillräckligt
långt bak och tror att de har skadat
axeln. Att träna skuldermuskulaturen har då ingen effekt utan rörligheten i axeln återfås genom att
återställa rörligheten i bröstrygg
och nacke genom att belasta dem i
motsatt riktning mot den belastningsriktning som de utsatts för.
Det vill säga, i regel, extension av
bröstrygg och retraktion av nacke.
75% av alla som kommer med impingement i axeln blir symtomfria

En vanlig Baseline för en dylik patient är: Inskränkt flexion, abduktion, utåtrotation och att lägga handen bakom ryggen samt inskränkt i
rotation bröstrygg och nacke åt den
smärtande axelns sida. Isometriska
tester för impingement är ofta positiva. Nackvärk hör också till bilden
men denna negligerar patienten
ofta då det är något som man får
leva med….
Genom att återställa funktionen i
nacke och bröstrygg kan vi snabbt
avgöra om ett tillstånd beror på
FELBELASTNING eller på
patologi.
På alla nivåer från primärvård till
smärtklinik borde kartläggning av
BELASTNINGEN vara en given del
av anamnesen. Och en given del av
behandlingen – låt patienten göra
rörelser i motsatt riktning mot deras vardagsbelastning och man
minskar eller eliminerar mångas
smärtproblematik med enkla medel
och utan många besök. Dessutom
ökar patienternas förståelse för orsak till smärta, och de ges verktyg
att förebygga och makt över sina
symtom.
Eva Ekesbo
Leg fysioterapeut/ergonom
BetaHälsan, Lund
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1. Upprepade bröstryggsextensioner över en stolsrygg på
2–3 nivåer med start kring
Th8 och sen flytta stolsryggen
uppåt genom att sätta sig längre
fram på sitsen.

BRA DATORERGONOMI:
· Sitt med svankstöd

· Skärmens ovankant i ögonhöjd
(även mobilen)
· Armbågarna under axlarna
(vila INTE underarmarna på
bordet) och handlederna
strax innanför bordskanten
· Gärna centrerad mus
· Stå så mycket som möjligt

Resultat efter test är då ofta:
Ökad rörlighet i flexion och
abduktion axel samt rotation
bröstrygg och nacke. Minskad
smärta vid isometriska tester
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Två test kan avgöra om
nacken är orsak:
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2. Retraktion som, för många,
lättast görs stående med ryggen
mot en vägg med instruktionen
att närma sig väggen med nacken
(ofta med en distans mellan skulderblad och vägg) utan att nudda
väggen med bakhuvudet.
Resultat efter test är ofta: ökad
rörlighet i framför allt att lägga
handen bakom ryggen samt
rotation nacke. Ju mer kraft i
retraktionen, desto bättre resultat
på rörligheten. Med ökad rörlighet
följer minskad smärta.

Vid positiv respons på dessa test blir de patientens hemövningar till nästa
besök i kombination med förändrat belastningsmönster –det sistnämnda
en förutsättning för bra resultat på längre sikt. Exempelvis sluta arbeta vid
laptop eller alltid använda laptopsstöd med separat tangentbord och mus
– skärmens ovankant ska alltid vara i ögonhöjd!
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Exempel på laptopstöd.
Använd alltid separat
tangentbord och mus
vid laptoparbete!
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”Han arbetade tungt med
jordbruk och djurhållning
vare sig han hade ont i
ryggen eller inte.
Men nu gick det bara inte! ”

Muskuloskeletal fysioterapi nr 2 2021.indd 24
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Ett patientfall
Denna patient hade jag för mer än
tio år sedan när jag arbetade på en
hälsocentral som servade cirka
13000 invånare. Den låg i en levande jordbruksbygd och de flesta patienter som kom hade oftast provat
det mesta själva innan de sökte
hjälp.
Så hade också denna patient gjort.
Han var då i 45 årsåldern och hade
haft ont i ryggen av och till mest
hela sitt liv. Han arbetade tungt
med jordbruk och djurhållning vare
sig han hade ont i ryggen eller inte.
Men nu gick det bara inte! Han
hade fått en akuttid av sköterskan
per telefon och kört bilen tre mil
till mottagningen sittandes på sidan
i förarsätet.
När han klev in i mottagningsrummet var han ordentlig shiftad åt
vänster. Han sa att det brukar han
bli när han hade ont i ryggen. Nu
var det värre än någonsin, han hade
svårt att röra sig, sköta jordbruket,
köra traktorn och kunde heller inte
sova bra. Provat Alvedon och Ipren
utan effekt, frisk för övrigt. Han
satte sig snett i besöksstolen hängandes på armstöden för att avlasta
ryggen.
Smärtbilden markerades centralt i
ländryggen med utstrålning ner till
baksidan höger lår. VAS 8. Ländryggen var shiftad åt vänster och hade
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en kyfos istället för lordos. Eftersom han var så pass smärtpåverkad
behövde jag minimera mina tester.
Med det jag såg och hörde förstod
jag att det var ett derangement.
Men var det diskbråck eller
buktande disk?

att göra stående och liggande extensioner när han kände han blev sämre och lägga sig på magen flera
gånger per dag och vila. VAS 4-5 vid
hemgång. Han skulle ringa dagen
efter för koll. Han ringde inte och
hördes inte av.

Då tänkte jag att det var bäst att
börja avlastat och bäddade ner honom magliggande på britsen med
fyra kuddar under magen, det tog
en stund. Efter ytterligare en stund
minskade lårsmärtan men ryggsmärtan kvarstod. Nu började jag få
ont om tid då min nästa patient satt
utanför. Tursamt så hade jag den
dagen tillgång till ytterligare ett
behandlingsrum och nästa patient
skulle få akupunktur.

Fyra år senare hade jag bytt arbetsplats (och hårfärg) till en annan
hälsocentral .

Så jag gick emellan de två rummen
och tog bort en kudde i taget och
varje gång ökade ryggvärken en
stund men klingade sakta av igen.
Ingen lårsmärta. Efter 45 minuter
låg han utan kuddar, hade ländryggslordos och var smärtfri.
Nu var det intressant och se vad
som skulle hända när han reste sig.
Rulla över på sidan och så vidare
till stående. I stående kände han att
han började bli sned igen och han
fick låna två kryckkäppar och göra
stående extensioner. Det minskade
ryggvärken, ingen benvärk. Han
gick hem med två kryckkäppar, råd
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Jag fick på en akuttid in en man
med extrem ländryggslordos och
ryggvärk VAS 6-7. Han berättade
ungefär såhär; Jag träffade en burdus rödhårig sjukgymnast för fyra
år sen som lade mig på mage och
sagt att jag skulle göra bakåtböjar.
Jag blev bra i ryggen och bakåtböjar
har jag gjort varenda dag sen dess
men nu hjälper det inte längre.
Då kom jag ihåg honom och efter
en stund han mig och vi fick ett
gott skratt tillsammans. Han
behandlades denna gång får ett
anteriort derangement och jag har
inte hört av honom mer.
Däremot hämtade jag hans journaler och vi hade honom som diskussion om olika patientfall i sjukgymnastgruppen där jag då arbetade.
Jaha burdus…?? Finns lita att
jobba på där!
Yvonne Liljebrink, MDT-lärare.
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Referat av föredrag

– ”Effektivisera dina
digitala vårdbesök”
av Mark Aarts

Kamerapositioner

Nacke, bröstrygg, axel

Mark som är en fysioterapeut med
god erfarenhet av digitala vårdbesök ger oss på kort tid många skarpa och konkreta förslag på hur
dessa kan ske på ett för både patient och vårdgivare effektivt sätt.
Det grundläggande är förstås att
båda deltagarna har de tekniska
förutsättningarna på plats. Som fysioterapeut kan man också behöva
en del träningsattribut för att kunna instruera övningar och rörelser.
En kortfattad presentation av sig
själv är ett bra sätt att ge ett gott
första intryck och låta patienten
lära känna sin vårdgivare lite mer, i
syfte att skapa förtroende gentemot
patienten.
Anamnes och undersökning går ut
på att använda trattmodellen och
sitt kliniska resonemang för att
kunna ringa in och diagnosticera de
ortopediska besvären på bästa sätt.
MDT är en effektiv metod att använda i denna form då ca 90% av
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Ländrygg, liggande på bänk

ortopediska besvär klassas som
”mekaniska”. Trattmodellen gör att
man i undersökningen styrs mot
allt färre möjliga diagnoser. Värt att
ha med sig är eventuella biopsykosociala faktorer, s.k. ”drivers of
pain”.
Den fysiska undersökningen fokuserar på att bekräfta eller avfärda
de fåtal potentiella diagnoser som
framkommit hittills. Tänk på kameraplaceringen för att kunna bedöma
patientens rörelser på ett bra sätt.
Sedan bedöms eventuell hållningspåverkan, rörlighet, neurologisk
undersökning och patientens funktionella test. Dessa blir tillsammans
patientens base-lines som sedan
jämförs med i den vidare undersökningen som består av upprepade
rörelser och statiska positioner.
Av de vanligaste rygg- och nackbesvären kan ca 75% klassificeras
som ”derangement” och för att ge
den klassificeringen måste det

NE, liggande på golvet

förekomma centralisering eller
riktningspreferens. Uppträder det
inga förändringar av symtom under
testningen blir klassificeringen en
annan och därmed prognosen.
Derangement kan många gånger
reduceras eller elimineras på relativt kort tid medan en dysfunktion
kommer kräva flera veckor innan
man ser förbättring.
För att undvika missförstånd
gällande hemövningarna är det
att föredra om man kan skicka
bilder eller video på övningarna
som patienten ska fortsätta arbeta
med till nästa besök. Där kan man
också specificera önskat antal repetitioner och frekvens under dagen
enligt överenskommelse.
Klart, konkret och tydligt.
Tack Mark!
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Easy Angle
– digital goniometer
värd att prova vid
ledvinkelmätning
Jag vill passa på att tipsa om denna digitala goniometer. Jag har kliniskt önskat mig ett mätinstrument som
enklare och med något större precision än en traditionell goniometer kan mäta exempelvis ledvinkeln vid
rörelser såsom vid rotationer, till exempel vid mätning
av in- och utåtrotation i höften, supination och pronation i armbågen samt samtliga rörelser i cervikalen.
Vid undersökning mäter jag ledens rörlighet med goniometer, för att sedan mäta även med Easy Angle. Detta
för att se och jämföra mina mätningar och lära mig
instrumentet. I samband med det upptäckte jag känsligheten för om man råka tippa instrumentet när man
håller det emot patienten. Om man bestämmer sig för
att börja använda Easy Angle, så mät ledens vinkel
med goniometer först för att sedan jämföra värdet med
detta mätinstrument. Jag skulle nog rekommendera att
man gör detta en tid, tills man känner sig säker på hur
man mäter med Easy Angle. Rekommenderar denna
starkt vid handleds- och armbågsmätningar. Superenkelt att använda här!
Som jag skrivit ovan så passar Easy Angle väldigt bra
när man vill mäta en vinkel som blir efter en rotationsrörelse, men i skrivande stund fortfarande ett komplement efter många års användning av goniometer och
myrinmätare.
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Fördelar med instrumentet:
• Laddar snabbt
• Tydlig display
• Lätt att starta mätningen då få knapptryckningar
behövs
• Lätt att använda med enhandsgrepp och sedan
samtidigt hålla instrumentet mot patientens
ben, arm eller huvud med andra handen
• Minneslagring under mätning som också sedan
kan rensas bort/nollställas när man är klar med
mättningen av just den patienten

Nackdelar med instrumentet:
• Hade önskat mig en bättre manual med hänvisning
till respektive ledmätning
• Känsligt för små tippningar av mätinstrumentet
när du håller det emot patienten
• Kräver ett visst handhavande med instrumentet,
så man får vara observant speciellt i början när
man är man är ny användare .
• Lite dyr i inköp
Birgitta Lövdahl
Leg sjukgymnast OMT steg II
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Hej! Känner du till SwedeAmp?
Rehabilitering efter benamputation kräver multidisciplinära vårdinsatser, ofta under lång tid,
och där har vi fysioterapeuter en given plats. Det känner du säkert till! Patientgruppen
domineras av äldre sköra, men utgörs också av yngre personer mitt liv livet som drabbats
av t.ex. en tumörsjukdom, olycka eller sepsis. För alla är amputationen något de ska leva
med resten av livet.
Rehabilitering efter benamputation kräver multidisciplinära vårdinsatser, ofta under lång tid, och där har vi
fysioterapeuter en given plats. Det känner du säkert till!
Patientgruppen domineras av äldre sköra, men utgörs
också av yngre personer mitt liv livet som drabbats av
t.ex. en tumörsjukdom, olycka eller sepsis. För alla är
amputationen något de ska leva med resten av livet.
Vi fysioterapeuter har också en given plats i det nationella kvalitetsregistret SwedeAmp, vars syfte är att öka
kunskap och förbättra vården i samband med amputation på nedre extremiteterna.
Registret samlar data för kirurgi, proteser och utfall och
involverar också t.ex. läkare och ortopedingenjörer.
SwedeAmp har nu funnits >10 år och har data för över 8
000 patienter och fler än 12 000 kirurgiska ingrepp. Fysioterapeutens roll är inriktad på att belysa patientens
situation både före, men framför allt efter amputationen.
Uppföljningar görs oftast vid ett besök, men kan också
ske via telefon. Men i så fall kan förstås inget TUG-test
ingå. Många fysioterapeuter har vittnat om att just den
gemensamma strukturen för uppföljningar är till nytta
också i det kliniska arbetet.
Insamlade uppgifter ställs varje år samman i årsrapporter som finns fritt tillgängliga på SwedeAmps hemsida.
Som exempel ser du här hur tydligt de med högre nivå
(TFA= transfemoral amputation) anger lägre förflytt-

Locomotor Capabilities Index, LCI-5 (0-56)

Grundläggande aktiviteter (0-28) and Avancerade aktiviteter (0-28)
Ensidig TTA, KD, TFA vid 12 mån
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TTA (n=586)

KD
(n=47)
LCI Grundläggande akti viteter (0-28)
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§ Fysioterapeuter viktig roll för datainsamlingen

§ Klinisk data registreras on-line
§ Amputationer
§ Proteser
§ Uppföljning – 6, 12 och 24 mån

www.swedeamp.com
Övergripande syfte att öka
kunskapen och förbättra
vården i samband med
amputation nedre
extremiteten

1.
Grunddata

2.
Amputation

3.
Protes

Kerstin Hagberg, SwedeAmp 2021

4.

5.

Baseline

Uppföljning

PROM

PROM

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Uppföljning i SwedeAmp görs 6, 12 och 24 mån efter
amputation ovan fotleden
Patient-rapporterad data
§ Prosthetic Use score

Funktionstest
§ TUG-test

§ Locomotor Capability Index-5
§ Socket comfort score
§ EQ-5D-5L
§ Gånghjälpmedel hemma och
utomhus
§ Stumpsmärta och fantomsmärta
§ Helhetssituation som amputerad
Kerstin Hagberg, SwedeAmp 2021

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

ningsförmåga med protes jämfört med de som har en
transtibial amputation (TTA). Stapeln i mitten avser
knäleds-amputation (KD), som är mindre vanlig.
Blir du nyfiken? Det finns mycket mer info på vår
hemsida www.swedeamp.com. Där finns alla årsrapporter och exempel på lokala och regionala vårdriktlinjer samt länkar och referenser till litteratur. Genom
SwedeAmp kan du nå ett nätverk av kollegor runt om i
Sverige. I nuläget bidrar ca 75% av Sveriges Ortopedtekniska enheter med protesdata till SwedeAmp. Kolla
gärna hur det ser ut på din hemort! För att registrera
data behövs ett personligt log-in. På hemsidan finns
blankett för ansökan. Jag hoppas jag fått dig både intresserad och inspirerad av SwedeAmp!

TFA (n=162)
LCI Krävande aktiviteter (0-28)

Ref LCI-5: Franchignoni et al Arch Phys Med Rehabil 2004, Larsson et al Health Qual Life Outcomes 2009
Kerstin Hagberg, Swedeamp 2021

§ Multidisciplinärt fokus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kerstin Hagberg, vice styrgruppshållare
för SwedeAmp och Fysioterapeut vid SU
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På gränsen till kontinenten vill
vi belysa en gränslös ortopedi
där teamarbete är grundbulten
för framgång.

VÄLKOMNA TILL

ORTOPEDIVECKAN

I MALMÖ 2022

Ortopediska tillstånd kräver
ofta arbete över gränsen till
andra specialiteter som till
exempel infektionsmedicin.
Även om ortopedin sällan
balanserar på den tunna blå
linjen mellan liv och död så har
skottskadorna gett oss
obehaglig ökad erfarenhet.
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Carolina Klüft berättar om att
pressa sig till gränsen men
ändå undvika skador
– prevention för ung och
gammal, frisk och sjuk.
Vi river gränserna mellan
subspecialiteterna som under
20 minuter vardera kommer
att berätta om vad vi alla bör
veta inom respektive område.

Malmö Arena
29 aug - 2 sep

www.ortopediveckan.se

Ortopediveckan tillbaks igen!
Den tvärprofessionella Ortopediveckan anordnas 2022 i Malmö.
Platsen är Malmö Arena och arrangörer denna gång är Ortopedklinikerna i Malmö och Trelleborg.
Vår fd. styrelsemedlem i ok-sektionen, Thérése Jönsson, är ansvarig
för fysioterapeutprogrammet och
berättar att temat i år är ”Ortopedi
på gränsen”. Gemensamma och
parallella sessioner finns att tillgå
och i 2022 talar bl.a. Carolina
Klyft: med generation Pep i ett
block om prevention.
Fysioterapeutisk triagering inom
ortopedi, handledsfrakturer och
amputerade är också ämnen som
finns med på Fysioterapiprogrammet. Vår sektion är inbjuden att
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hålla i en nätverksträff onsdag 31
augusti. Temat för den är ej ännu
fastställd men vi hoppas på stor
uppslutning. Följ oss på hemsidan
för ytterligare uppgifter. Ortopediveckan hålls måndag 29 augusti till
och med 2 september. Det går bra
att vara med hela veckan men Fysioterapeutprogrammet startar på
tisdag och avslutas på torsdag.
Anmälan brukar läggas ut under
mars-april och Inbjudan kommer
till Sveriges alla Ortopedkliniker.
Svensk Ortopedisk Förening tillsammans med olika ortopedkliniker i Sverige är arrangörer, år 2023
är det Göteborgs tur.
Ethel Andersson/ok-sektionen
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ÅRSMÖTE

OK - S E K T I ON E N S Å R S M ÖT E 2 3 FE B R U A R I 2 0 2 2

Välkommen till ok-sektionens årsmöte
23 februari 2022 på Fysioterapin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Mölndal (sen eftermiddag/kväll)
Birgitta Lövdahl föreläser om ”Cervikal nervrotssmärta
– en komplex smärta med många olika ansikten och symtom”.
Lättare förtäring serveras.
För anmälan och mer detaljerad information
om klockslag se vår hemsida.
Vi planerar att vid ett senare tillfälle under våren ge en fortsättning
med praktiska moment under tema cervikal nervrotsproblematik:
undersökningsmetoder i nacke, skuldra och övre extremitet.
Ethel Andersson/ok-sektionen
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Mikael Sundfeldt ryter till:

Vi måste begränsa
elsparkcykelolyckorna
– jag har förslag på hur!
Mikael är överläkare
på Ortopeden på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och har de senaste två åren sett
hur det tillkommit
en ny patientgrupp på
Akutmottagningen, de
som varit inblandade i elsparkcykelolyckor. I somras hördes han
såväl på radio som i lokalpressen
här i Göteborg, då han uppmärksammade allvaret i dessa olyckor.
Tillsammans med bl.a. Ragnar Ang
överläkare på Kirurgkliniken, traumakirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de uppvaktat Trafiknämnden, för att visa hur omfattande skadorna är och med olika förslag på hur man kan begränsa
skadeverkningarna. Om de nya hårdare reglerna som planeras att införas kan man läsa i en artikel i Göteborgs-Posten från 23/9.
Mikael själv är en dedikerad landsvägscyklist som gärna sommartid
cyklar de två och en halv milen
från bostaden till jobbet på SU/
Mölndal och har i sitt CV några Vätternrundor.
Vi, som arbetar som fysioterapeuter
har också senaste året träffat betydligt fler patienter med såväl påkörningsolyckor där elsparkcyklar varit inblandade som där patienterna
själva framfört eller åkt med fordonet. Mängden elsparkcyklar har
också ökat rejält.

Muskuloskeletal fysioterapi nr 2 2021.indd 31

”De flesta olyckorna inträffar på
helgerna och nattetid. Över hälften
av de som hamnar på Akuten har
druckit alkohol. Många åker två på
samma elsparkcykel.” Mikael har
även träffat patienter som blivit
påkörda genom att bara kliva ut
ifrån en byggnad. Flera av skadorna
ser ut som de man kan få vid en
MC-olycka, exempelvis tibiakondylfraktur.
Vanligast är skador på övre extremitet och där finns såväl mjukdelsskador som frakturer. Men även på
bröstkorg, ryggrad, nedre extremitet, ansiktet, käkfrakturer och allvarliga skallskador och hjärnblödning. Även tänder ryker.
När man registrerar skador på Akuten fylls ju skadeorsaken i:
Under Transportolycka – cyklist
(kollision med cykel) finns nu följande alternativ
• Cykel
• Cykel med elmotor
• Sparkcykel
• Sparkcykel med elmotor
• Tävlingscykel (Racercykel)
• Terrängcykel (Mountainbike)
• Cykel med lastlåda 0/e släp
• Cykel med elmotor och lastlåda
o/e släp
• Annan/okänd typ av cykel
• Registreringen innebär bl.a. att
man kan ta fram statistik.

hjälm och oftast de som äger sin
egen elsparkcykel. Elsparkscykeln,
även kallad stand up electric scooter (om du vill läsa hur det ser ut i
andra länder) har kunnat framföras
t.o.m. på trottoaren och det är ju
inte tillåtet för en vanlig cykel.
Dock har det skett en förändring nu
att den ska jämföras med reglerna
för vanliga cyklar och ha samma
regler. Det är heller inte olagligt att
köra med ”styrfylla” bara man inte
kör på någon. Men hur vet man
det? Det är alltså okej att köra
onykter bara man gör det på ett trafiksäkert sätt. Där spriten går in går
ju vettet ut….
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Mikael tycker att man som i Oslo
kan förbjuda elsparkcykel nattetid.
Där såg man hur olyckorna minskade med hälften. Han tycker också
att man kan förbjuda den i innerstan.
Sätt på alkolåsmätare, så man måste blåsa innan man får köra iväg.
Enigheten bland ortopederna på SU
är stor, här är alla motståndare.
Dock finns andra som tyckt det varit tryggt att hellre ta elsparkcykeln
än spårvagnen under Corona. Mikaels engagemang visar på att det går
att påverka de instanser som styr
och ställer. Han gör skillnad. För en
bättre värld.
Ethel Andersson / Ok-sektionen

Använder man inte hjälm? Det är
bara en tiondel som använder
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Avsändare: Postwork AB, Box 7657, 10394 Stockholm

Magnetolith®
Nyhet från Storz Medical. För behandling av såväl akuta som
kroniska muskuloskeletala besvär – med snabba resultat!

Effektiv
behandlingstid
5-10 minuter

Fördelar med magnetterapi (EMTT®)
– Icke-invasiv terapi
– Lättanvänd
– Brett användningsområde
– Hög patientkomfort
– Magnetolith®/EMTT® är ett användbart
tillägg till stötvågsbehandling, ESWT

Vad säger några av våra kunder
som redan använder Magnetolith?

”

Kontakta oss för en demo på din klinik

medema.se, 08–404 12 00

Jag har aldrig varit med om en behandling
som gett så snabbt resultat tidigare.
Det är en bra metod för kroniska smärtor
och degeneration.
Anders Flodin, Fysioterapeut och VD,
Miljöhälsan i Värmland

Magnetolithen fungerar helt fantastiskt bra!
Får helt galna resultat.
Petter Norman, Fysioterapeut
IBalans i Hälsingland

”

