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OMT/ IM Kongressen 21–22 mars 2014 i Täby
Hands on – hands off
Clinical reasoning in primary care
Föreläsare:
Lördag – Per Werner, överläkare i radiologi,
Fredag – Rickard Frobell, sjukgymnast, docent,
Centralsjukhuset Kristianstad.
Lunds universitet.
”Kliniska resonemang kring hjärtsjukdom”.
“En medicinsk interventions resa genom sjukvården”.
Lördag – Sherdil Nath, överläkare i anestesi,
Fredag och Lördag – Gwendolen Jull, professor Smärtkliniken i Umeå.
Emeritus, Univeristy of Queensland.
”Thorakal ryggsmärta och blockader”.
”Clinical reasoning – deductive reasoning versus
subgrouping”, “Headaches”, “The challenges with
Lördag – Mats Börjesson, professor i folkhälsa GIH.
whiplash associated disorders”, “Specificity of
”Idrottshjärtan”.
exercise”.
Lördag – Gunnar Leivseth, professor
Fredag – Yelverton Tegner, professor i ortopedi. neuroscience, Norwegian university of Science
”Commotio och hjärntrappan”.
and Technology Trondheim.
Fredag – Eva-Maj Malmström, sjukgymnast, med Fullständigt kongressprogram på vår hemsida
vet, Lunds universitet.
www.omtsweden.se och i nästa nummer av
”Yrsel”
Manualen.
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Hands on – hands off in Primary Care
Under sommaren har OMT och
idrottsmedicinska sektionen arbetat
med att färdigställa nästa årskongress
som kommer att äga rum i mars 2014.
Temat blir ”Hands on-Hands off in
Primary Care”.
Bedömningen baseras på ett
kliniskt resonemang

Valet mellan ”hands off” eller ”hands
on” avgörs av den kliniska bedömningen som i sin tur baseras på ett kliniskt
resonemang där anamnesen ligger i centrum. När det gäller besvär från rörelseorganen förstår välutbildade sjukgymnaster med god klinisk erfarenhet och
kritiskt tänkande hur viktigt det är för
ett lyckat behandlingsresultat att välja
rätt.
”Hands on-hands off”

Konsekvenserna kan bli förödande om
t.ex. en orolig bröstryggspatient med
dominerande affektiva/kognitiva
smärtmekanismer slentrianmässigt behandlas med enbart ”hands on” tekniker. De kloka sjukgymnasterna vet
också när det är passar utmärkt att använda ”hands on” tekniker samt hur
man kombinerar ”hands on-hands off”.
OMT utbildade sjukgymnaster är ofta
mycket bra på att utföra en hållbar
funktionsanalys och göra sådana bedömningar. Men när det gäller att screena för red flags saknar vi sjukgymnaster, i motsatts till läkarna, ett brett kliniskt patofysiologiskt tänkande, därav
kongressens tema.

Det stora dragplåstret

LSR har under flera år jobbat hårt för
att sjukgymnasten ska vara först i vårdkedjan. Det innebär ett stort ansvar och
i nuläget saknar vi utbildning för detta.
Hur duktig en sjukgymnast än är så är
det en svår uppgift att gallra farligt från
ofarligt eller besvär från inre organ mot
besvär från rörelseapparaten. Direkt
access till sjukgymnast låter bra men i
dag är vi inte rustade för det. Kongressen kommer främst att behandla cervikala och thorakala besvär från olika
vinklar. När ni tittar på kongressprogrammet här i tidningen ser ni att vi har
samlat flera expertläkare som föreläsare. Det stora dragplåstret blir professor
emeritus Gwendoen Jull från University of Queensland, Brisbane, som bland
annat kommer att föreläsa om det kliniska resonemanget. Vår senaste kongress, med Shirley Sahrmann som keynote speaker, blev en stor succé och vår
målsättning är förstås att också nästa
kongress blir en kongress som stimulerar till kunskapsfördjupning och fortbildning och lämnar glada minnen.
I detta nummer kan ni också läsa om
OMT sektionens nya styrelse, referat
från vårens väl genomförda årskongress, MDT sektionens inlaga, klättringsskador och aktuella kurser.
Med hopp om en härlig höst!

LEDAREN | Björn Aasa

Manualen är en medlemstidning som ges ut med fyra nummer per år. Från och med 2013 ges Manualen ut i
samarbete med sektionerna för Mekanisk Diagnostik och Terapi/ MDT och Ortopedisk kirurgisk rehabilitering/ OK.
Manualen ges ut till samtliga medlemmar i dessa tre sektioner. Sektionerna arbetar och forskar kring undersökning, behandling och förebyggande av smärtor i leder, muskler och nerver i nacke, rygg och extremiteter.
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Investigation of Scapula Dyskinesis in PainFree Elite and Recreational Rock Climbers.
An Observational Study.
Under de senaste åren har klättring
blivit en alltmer populär sport bland
den generella befolkningen. Svenska
klätterförbundet (SKF) rapporterar
en ökning av antalet klättrare med
90% mellan år 2000 och 2005.
En trolig orsak är den förbättring av
säkerhetsutrustning som skett de senaste decennierna. Även en ökning av
antalet klättergym runt om i Sverige
har bidragit till att en inomhuskultur
inom klättring har tagit fart. En förändring har därmed skett från att klättring
varit främst en utomhussport som enbart utövats av ”bergsklättrare” till att
gemene man hänger på väggen. Förr
var frakturer och dödsolyckor som
uppstår i en alpin miljö överrepresenterade som de vanligaste trauman inom
klättring. Idag ger den ökade tillgängligheten och säkerheten klättraren möjlighet att öva om och om igen på sin
klätterled vilket har lett till att överbelastningsskador dominerar som skadetyp inom klättersporten idag. Näst efter fingerskador så är axelskador den
vanligaste klätterskadan. Forskning har
visat att nedsatt skulderbladsstabilitet
så kallat ”Scapula Dyskinesis” (SD)
ökar risken för axelbesvär. Namnet
kommer från "dys"- förändring av, och
"kinesis" - rörelse. Syftet med den här
studien var att undersöka prevalensen
av SD bland svenska elit- och amatörklättrare. Sofi Åkerlindh, leg sjukgymnast, MSc.
Axelskador inom klättring

Axelskador står för 14-36 % av alla
övre extremitetsskador inom klättring.
Vanligtvis är det en subakrominell inklämning i axelleden som orsakar
smärtan. Klättrarens axelled är som
mest utsatt i den rörelse som sker preMANUALEN 3 | 2013

Sofi Åkerlindh

cis innan klättraren sträcker sig upp
efter nästa grepp. I den positionen har
klättraren armbågen helt extenderad
och axelleden helt flekterad vilket tillåter klättraren att ta stöd av passiva
strukturer. Effekten blir att klättraren
”hänger” i de passiva strukturerna vilket orsakar onödigt slitage i axelleden.
30 klättrare deltog i studien

15 elit- och 15 amatörklättrare med
minst ett års klättererfarenhet från

Göteborg, Stockholm och Malmö deltog i studien. Klättrarna utförde två
fysiska test; ett standardiserat shamtest (step-up test) och ett standardiserat klättertest. Testerna kom i randomiserad ordning för att blinda testledaren. Under klättertestet skulle klättrarna
klättra på en överhängande klättervägg
tills utmattning. Klätterväggen var noggrant designad med tanke på att belasta
främst skulderbladsstabiliserande muskulatur.
u
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Bedömning efter sham-test
vs klättertest

SD bedömdes genom ett enkelt bilateralt armelevationstest med god reliabilitet och validitet under visuell observation och videoinspelning. Skulderbladets position och rörelse kategoriserades som normal eller onormal. En
onormal position eller rörelse förekom
vid asymmetrisk humeroskapulär rytm
eller vid framträdande av angulus inferior, mediala skapula eller den kraniella
delen av skapula i förhållande till thorakalryggen.
70 procent hade nedsatt skulderbladsstabilitet

En majoritet av klättrarna bedömdes ha
SD (efter sham-test 70%; efter klättertest 77%). Ingen signifikant skillnad
kunde påvisas mellan testerna, mellan
manliga och kvinnliga klättrare eller
mellan elit- och amatörklättrare.
Lågt BMI-värde

God skulderstabilitet

Tre av klättrarna hade en sämre skulderstabilitet efter klättertestet jämfört
med sham-testet. Två av dessa tre klättrare var kvinnliga elitklättrare med ett
underviktigt BMI-värde. Inom klättring
förekommer associationer med att en
lägre vikt ökar klätterförmågan. Vidare
finns resultat i litteraturen som tyder på
att kvinnliga atleter riskerar att bli underviktiga i sporter där låg vikt kan ge
fördelar inom sporten. Det skulle vara
av intresse att utföra en framtida studie
som granskar klättrares skadebild i förhållande till deras BMI-värden.
Slutsatsen av studien är att SD är vanligt förekommande bland klättrare oavsett kön eller klätterförmåga. Eftersom
SD är en riskfaktor för att utveckla
subakromionella besvär är det i högsta
grad rekommenderat att klättrare utför
övningar som stärker de skulderbladsstabiliserande musklerna för att undvika framtida axelskador.
Referat av Sofi Åkerlindh
stenbocksofi@hotmail.com
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Clinical screening tests - movement control
in non-specific low-back pain.
De flesta i vår omgivning får ont i
ryggen någon gång i livet. Sedan några år har coreträning lyfts fram som
en bra träningsform för att bota ryggont. Dr. Eva Rasmussen-Barr lyfte
frågan om vi vet vilka tester som vi
bör använda oss av när vi mäter core
stabilitetsförmåga hos våra patienter.
Hon menar att det är nödvändigt att
använda tester som har både en god
reliabilitet (resultatet står sig vid upprepade mätningar och två bedömare får
samma testresultat) och validitet (mäter det vi verkligen vill att de ska mäta)
så att vi med största säkerhet kan använda testerna för utvärdering.
Mäta kompensatoriska rörelser

Dr Rasmussen-Barr betonade att det
inte är lätt att finna reliabla och valida
klinimetriska mätmetoder – det vill
säga de har testats och beskrivits i ve-

tenskapliga artiklar. Hon menar att det
behövs sådana tester för att mäta kompensatoriska rörelser som uppstår genom att stabiliserande muskler inte är
”rätt uppkopplade” mot centrala nervsystemet. Hon utgår från att testerna
ska kunna mäta musklernas förmåga
till co-aktivering i ett optimalt mönster
för att kunna hålla en del av kroppen
stilla (ländryggen) när man samtidigt
rör i en intilliggande led (till exempel
höftleden/knäleden). Tester som mäter
detta brukar kallas för dissociationstester.

larnas kvalitet (inklusive bias) använde
de QAREL. De hittade och uvärderade
åtta studier och utifrån utvärderingen
av dessa artiklar rekommenderar hon
magliggande höftflexion och enbensstående som test för att utvärdera core.
Referat av: Ulrika Aasa,
ulrika.aasa@physiother.umu.se

Åtta studier

Eva och en mastersstudent gjorde därför tillsammans en litteratursökning
som inkluderade artiklar gjorda fram
till oktober 2011. Hon sökte på orden
”low-back pain”, ”test”, ”movement
control”, ”motor control” och ”physical
examination”. Som utvärdering av artik-

Eva Rasmussen Barr, leg sjukgymnast,
Med dr.

Forskning om psykologin i mötet med
smärtpatienten
Marcelo Rivano Fischer, Fil Dr Psykolog och verksamhetschef för Rehabiliteringsmedicinska kliniken i
Lund, höll en trevlig föreläsning där
han på ett resonerande och levande
vis underhöll auditoriet med sin stora kunskap. Marcelo arbetade som
klinisk psykolog för tjugo år sedan
och har därefter ägnat sig åt forskning och undervisning.
Marcelo startade föreläsningen med
generaliseringen att vi alla, och där
inkluderade han även sig själv (i vad
jag tror var ett uttryck av artig blygsamhet), ägnar oss helt åt den sensMANUALEN 3 | 2013

oriska upplevelsen av smärta, inte åt
den känslomässiga upplevelsen. Kvalitativa studier där fokus ligger på den
känslomässiga upplevelsen av smärta
ökar dock nu och vi kan förvänta oss
allt fler djupintervjuer där till och med
minsta suck analyseras.
Kommunisera smärta

Ett problem som kliniker fortfarande
står inför är hur vi ska kommunicera
smärta med våra patienter. Marcelo pratade om patient-läkare relationen men
som jag förstod kan det likaväl gälla vår
yrkeskår. I patientdialogen använder vi
lätt termer och förklaringar som kan

härledas till antingen kropp eller
knopp. Långvariga smärtpatienter upplever sig misstrodda av samhälle och
vårdgivare (Clarke & Iphofen 2008)
och de är starkt fokuserade på att tolka
oss under mötet. Marcelo menade att
patienten vill övertyga behandlaren om
att det är i kroppen felet sitter medan
behandlaren ofta tror mer på hjärnan.
Det blir en situation där de försöker
övertyga varandra vilket lätt leder till en
förstärkning av positionerna vilket inte
löser något. Som generalisering tycker
jag den åtminstone delvis motsäger
hans inledning om att vi fokuserar för
u
lite på den känslomässiga delen av
7
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smärtan. Kanske återspeglar båda generaliseringarna endast forskningsresultat
som visar på svårigheten för behandlaren att för sig själv, än mindre för patienten, på ett begripligt sätt reda ut
detta att långvarig smärta kännetecknas
av en komplicerad interaktion mellan
kroppsliga och emotionella faktorer.

visar att upplevelsen av att erhålla empati från vårdgivare kan höja smärttröskeln.

tid (longitudinellt) kan man endast tala
om korrelation, inte om kausalitet (orsak). Men en del svagheter till trots så
pekar studien på ett antal möjliga
mycket starka orsakssamband och att
en aktuell tidpunkt i utvecklandet av
ett besvär kan ha olika betydelse för
hur olika psykologiska variabler påverkar.

En inre kamp

Studier visar dock att patienten strävar
efter att uppvisa ett beteende som ska
ge en fysisk diagnos. I detta ligger att
visa upp ett problem som inte är för
lätt men inte heller så svårt eller konstigt att det leder till en psykisk diagnos
istället. Vilken inre kamp patienten för!
En kamp som inte sällan förs omedvetet. Inte undra på att en del smärtpatienter känner sig helt slut och får mer
ont av enbart anamnes och
lite lätt undersökning vid ett
första besök hos oss.
Förstärker reaktioner

Marcelo Rivano Fischer, Fil Dr Psykolog

Korrelation mellan funktionsnedsättning och rörelserädsla kunde ses först
efter ett år (och ett ökande samband ju
längre tid besvären bestod). Både före
och efter ett års smärtduration fanns
samband mellan nedsatt funktion och
depression. Med andra ord är det lämpligt att vi sjukgymnaster lär oss känna
igen tecknen på depression för
att hjälpa patienten rätt och för
att erhålla en djupare förståelse
för dennes låga funktionsnivå.

”There´s obviously a lot
more going on than the
issue in the tissue”

Och med just sjukgymnaster
blir mötet extra knivigt. Vi
har ju undersökningsmetoder
som kan visa på diskrepans mellan fynd
och anamnes och ”avslöja” en patient.
Marcelo uppmanar oss till försiktighet i
att värdera sådana fynd och för snabbt
tänka ”aha! En simulant”. Det kan
mycket väl handla om att patienten
omedvetet förstärker reaktioner eller
delar av anamnes i sin starka vilja att få
igenom sitt budskap till oss om sina
besvär. Vi kan inbilla oss att patienten
inte förstår att vi misstänker en stark
psykosocial påverkan på dennes
smärtupplevelse men Marcelo menar
att vi då bedrar oss.
Sträva efter att visa empati

Att se kropp och hjärna som en helhet
blir därför en självklar terapeutisk väg
att vandra. Hur vi ska förmedla denna
vår helhetssyn till patienterna gick Marcelo inte in på men det är ju en frågeställning som också skulle täcka en hel
kongress. Han underströk också att vi
ska sträva efter att visa empati. Studier
8

Samband mellan nedsatt funktion
och depression

Psykologiska variabler vid långvarig
ryggsmärta

Marcelo redogjorde för resultaten i en
studie av Steven J Linton (och K Boe
rsma) från 2005; How does persistent
pain develop? Studien undersökte relationer mellan psykologiska variabler
inom ”Rädsla-undvikande-modellen”
och funktion; huruvida den relationen
påverkades av hur länge ryggbesvären
pågått (under ett år, mellan ett till tre år
samt över tre år). Marcelo menade att
resultaten visade att depression, katastrofiering och rörelserädsla är bovarna
och orsaker till de låga funktionsnivåer
man såg vid långvarig ryggsmärta. Jag
skulle vilja ta tillfället i akt att redogöra
lite mer för denna intressanta studie.

Fann samband mellan smärtintensitet och rörelserädsla

Smärtintensitet (egenskattad,
liksom alla värden i denna studie) befanns vara en stark prognos för funktion både före och efter ett års tid;
damma av VAS-skalorna således. Det
var intressant att man inte fann samband mellan smärtintensitet och rörelserädsla men att bägge var för sig uppvisade ovan nämnda samband till funktion. Vad kan det betyda? Det skulle ha
varit intressant att höra Steven Linton
spekulera kring. Marcelo Rivano
Fischer gav oss en inblick i vetenskapen
kring den långvariga smärtans psykologi, ingen överdrift att påstå att detta är
svåra saker att forska om. En sammanfattande kommentar från Lorimer Moseley och David Butler om vad vi åtminstone bör känna till om detta är på
sin plats:

Korrelation, inte om kausalitet

Linton själv drar inte så starka slutsatser av studiens resultat. Eftersom olika
personer mättes vid olika tidpunkter
(cross sectional) och inte följdes över

Referat av: Fredrik Friberg Johansson,
Fredrik.friberg.johansson@gmail.com
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Årskongressen
I samband med årskongressen avtackades Matilda Hellman, Louise Lidholm,
Linus Hultman och Andreas Sigvardsson. Den nya styrelsen som presenteras
nedan med nya och gamla förmågor
hoppas på fortsatt gott teamarbete för
att driva OMT sektionen framåt.

Björn Aasa
ordförande
Helena Wreeby
AU IFOMPT

Lina Wallensten
AU för Manualen

Ingalill Olzon
Kassör

Emma Söderström
Ansvarig hemsidan

Eva Hammarlund
AU Lärarrådet

Kalle Nordén
Externa Kurser

Nina Nilsson
Sekreterare

Ingela Lundholm
AU IFOMPT/ lärarrådet
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Avtackades: Louise Lidholm och Matilda Hellman
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Årskongressen
Under årskongressens posterutställning
fick Anna Blomster utnämningen bästa
poster avseende utformning, innehåll
och vetenskapligt värde av den vetenskaplig kommitten. Posterns titel ”Unga
fotbollsspelares rörelsekontroll, mätt
med The Matrix Movement and Performance screen, före och efter 11
veckors träningsintervention” och budskapet också passade väl in i ämnet för
årskongressen.

10
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Positivit samarbete
Detta är nu det andra numret av Manualen där MDT-sektionen medverkar
och vi ser mycket positivit på detta
nyinledda samarbete med både OMToch OK-sektionerna. Vi jobbar mot
samma patientgrupper och vi behöver
tillsammans stärka sjukgymnastens roll,
rykte och kompetens gentemot dessa
patientgrupper men också mot övrig
vårdpersonal, politiker och tjänstemän.
Den kompetenta sjukgymnasten/fysioterapeuten ska vara det självklara förstahandsvalet vid alla former av besvär
från rörelseapparaten och tillsammans
blir vi starkare att föra ut detta budskap
till vår omvärld.

Breddar vår kompetens

Genom att lära av varandra breddar vi
också vår kompetens och hjälper varandra att följa med i all ny forskning som
publiceras och som kanske ändrar på
gamla ”sanningar”. Det är många områden man måste hålla sig à jour inom
vilket få klarar men om vi delar med
oss till varandra och tar del av vad som
presenteras inom närliggande områden
så breddar vi vår kompetens kontinuerligt. I detta nummer presenterar
MDT-sektionen resterande referat från
vår mycket välbesökta Ryggkonferens i
maj då vi fick olika aspekter av under-

sökning/diagnos/behandling/träning
av diskbråckspatienter belysta. Vi vill
också passa på att flagga för 2014 års
konferens som går av stapeln i Köpenhamn 21-22 mars tillsammans med
danska McKenzieinstitutet där två
mycket intressanta sjukgymnaster kommer att vara huvudtalare, se nedan. Vill
du lära mer om extremiteter i allmänhet och axlar i synnerhet – missa inte
detta tillfälle!!
Eva Ekesbo			
Ordförande

Presentation av styrelsen, från vänster:
Gunilla Preifors, Gunilla Limbäck Svensson, Anna-Lena Ramström, Yvonne Lindbäck, Eva Ekesbo,
Kristina Bergström, Anders Bergström, Lisen Tell, Jon Kamjar och David Thomas.

Konferens 2014
Vi planerar att ha vår årliga konferens tillsammans med danska
McKenzieinstitutet 21-22 mars 2014
i Danmark! Danska McKenzieinstitutet fyller 20 år och firar bland annat med att bjuda in professor Jeremy Lewis och MDT-läraren och extremitetsspecialisten Scott Herbowy!
Då vill vi givetvis vara med! Här
kommer en kort presentation av
dessa två mycket meriterade och
uppskattade föreläsare!
Dr Jeremy Lewis is a Consultant Physiotherapist and Visiting Professor.
Research Coordinator, Physiotherapy
MANUALEN 3 | 2013

Department, Chelsea and Westminster Healthcare NHS Trust, London, UK; Consultant Physiotherapist,
Shoulder Unit, St George’s Hospital,
London, UK.

för att undersöka och behandla axelbesvär såsom t ex subacromial smärta,
u
rotatorkuffproblematik samt frusen

Jeremy har tagit fram en systematiskt
undersöknings- och behandlingsalgoritm av axelbesvär som han beskriver i
en artikel i British Journal of Sports
Medicine 2009. Han har utsetts till en
av de fem främsta klinikerna inom sitt
område i Storbritannien.
Har vunnit internationellt bifall

Jeremy har utvecklat ett unikt system

Jeremy Lewis
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skuldra och har vunnit internationellt
bifall för detta. Han föreläser om sitt
system i många internationella sammanhang och har utbildat bland annat
ortopedkirurger, sjukgymnaster och
kiropraktorer. Han har även utvecklat
en unik behandlingsmetod för tennisarmbåge.
Uppskattad Diplomalärare

Scott Herbowy, PT, Dip MDT, USA.
Scott är en mycket uppskattad Diplomalärare och har stor klinisk erfarenhet
av undersökning och behandling av
extremitetsleder. Scott har examen
från programmet Fysikalisk Terapi vid

State University of New York i Buffalo.
Han gick ursprungligen kurser för Robin McKenzie och tog sin högre examen i MDT (Diploma) i Nya Zeeland
1992. Scott utsågs till fakultetsmedlem
i USA 1993 och till internationell lärare 1994. För närvarande är han aktiv
inom forskning inom MDT samt kliniskt aktiv på St. David’s Spine and
Sports Therapy in Austin, TX.
I förra numret av Manualen presenterades två referat från MDT-sektionens
ryggkonferens i maj. Nedan följer ytterligare referat från konferensen…

Scott Herbowy

Diskografi – disktryckets inverkan
på diskgenererad smärta
Hanna Hebelka Bolminger, barnradiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och doktorand på avdelningen för ortopedi, Göteborgs universitet har studerat diskografi som smärtprovokationsmetod för ländryggsmärta.
Diskografier används preoperativt för att
bestämma vilken/vilka disknivåer som är
aktuella för fusion/steloperation. Teorin
är att genom kontrastinjicering med genomlysning öka disktrycket vilket provocerar smärta i skadade diskar. Målet är att
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hitta den symtomgivande disken genom
att reproducera personens vardagssmärta. Diskografi görs i minst två och max
fyra segment. Ökningen av disktrycket
jämförs med grundtrycket i en frisk kontrolldisk. Diskografin anses ha ett högt
värde vid bedömning och behandling av
ryggpatienter fram för allt i USA. Den är
dock kontroversiell på grund av låg sensitivitet och specificitet. Hannas studier
visar att diskografier ger en förändring av
trycket i alla angränsande diskar och ger
därmed ett osäkert resultat och kan där-

för inte anses som en säker metod för att
hitta en symptomgivande disk. Disken
kan inte ses som en separat enhet vad
gäller disktryck. Ryggen är en komplex
struktur med interagerande komponenter enligt Hannas studier och därför kan
diskografi inte anses som en valid undersökningsmetod. PMID nr [23011200]
länk till pubmed.gov.
Referat av: Anders Bergström och
Gunilla Limbäck-Svensson

gunilla.limback_svensson@vgregion.se
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Indikationer för diskbråckskirurgi och
lumbal fusion
Klas Halldin: Med Dr, Spec ortopedi,
ryggkirurg SU/Sahlgrenska, Sports
Med.
Klas Halldin definierar diskbråck som
bråck av diskvävnad genom delar eller
hela anulus fibrosus. Lumbalt diskbråck: Uppkomstmekanism: en ofta
obetydlig överbelastning i bakre anulus
med efterföljande bråckutveckling.
Klinisk bild vid typfall 1:

Lättare känning i ryggen, successivt
ökande eller direkt konstant rizopati
vid sittande eller gång (stenosliknande),
men inget konstant bortfall. Det är då
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frågan om ett ”täckt” diskbråck, sällan
penetration genom yttersta delen av
anulus men mekanisk nervrotspåverkan. Ofta ett långvarigt förlopp.
Typfall 2:

Akut, svår rygglåsning, snart svår ständig rizopati, ryggsmärtan släpper. Invalidiserande bortfall sens-/motorfunktion. Det har blivit en snabb kompression på nerven, ”som inte hinner flytta
på sig”.
Typfall 3:

Akut svår rygglåsning. Bilat ischias.
Akut bortfall av neurologisk funktion

distalt om diskbråcket. Sekvestrerat
stort diskbråck med total inklämning
av nerver = cauda equinasyndrom. Operationsindikation. Naturalförlopp: 80% är besvärsfria inom en
månad och 90% inom tre månader.
(Weber 1994). Ofta har patienten haft
en till två episoder av lumbago, för att
sedan få diskbråck. Den akuta debuten
med kortare rizopatitid (tre till sex
veckor) ger större risk för nervskada.
Den långsammare debuten med en
rizopatitid på tre till sex månader ger
sällan restskador på nerv. Mer än 90%
av alla diskbråck spontanläker. Eventuell kirurgi är inriktad på symtom från u
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nerv och det man huvudsakligen vinner
är tid. Det man inte vinner: permanent
nervfunktionsstörning läker inte bättre.
Alltså ingen idé att operera på indikationen permanent droppfot utan smärta. En droppfot som varat ett till två år,
kan man inte heller förvänta sig spontanläker. Ryggsmärta botas ej heller av
diskbråcksoperation. Indikationer för
kirurgi är avstannad eller utebliven
förbättring. Överensstämmelse mellan
symtom och MR på bilder som ej är
äldre än tre månader. Patienten måste
också samtycka till operation efter relevant info. Operation sparar tid av lidande i 70-90%. Cauda equina-symtom är
en akut operationsindikation.  

Tekniker

Traditionell: mini-öppen +/- mikroskop, percutan. Titthålsteknik där
man ”suger ut färska diskbråck” görs
främst i Sydamerika och Tyskland.
Resulterar i bot av radierande smärta i
70-90%. Kvarstående eller ökande
ryggsmärta hos en mindre grupp,
ibland ledande till fusion. Lumbal fusion: Patienter lämpade för operation
ska ha tydlig debuthändelse som diskbråcksepisod, klinisk bild med positionsprov symtom, tydliga radiologiskt
fynd helst en, kanske två nivåer. Svårt
om det är flera nivåer o oklara symtom. Pat ska ha provat adekvat rehabilitering utan effekt.

Enligt Klas Halldin är det ”klart värt
med operation” om rätt patienter väljs.
Är diskbråcksoperation en bra operation?
Huvudsakligen ja, litet ingrepp, små risker, bra resultat o inte så omfattande
rehabilitering.
Är fusionsoperation en bra operation?
Huvudsakligen nej, framförallt om inte
tydliga kliniska symtom finns. Stort ingrepp, större risker, halvbra resultat,
omfattande rehabilitering, låg arbetsåtergång framförallt till fysiskt arbete.
Referat av Gunilla Preifors

Ryggen en utmaning för sjukgymnaster
Sektionerna Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, Mekanisk Diagnostik
och Terapi (MDT), Ortopedisk Manuell Terapi OMT och Ortopedisk
Kirurgi (OK) i samarbete på Sjukgymnastdagarna 4:e oktober.
Gutke A, Limbäck Svensson G, Betten C, Faleij R, Degerfeldt L, Lihagen T
Smärta och besvär från ländryggen är fortfarande en av de vanligaste orsakerna till att en person söker vård vilket
betyder stora kostnader för samhället och stort individuellt lidande. Många patienter söker sjukgymnast för sina
besvär och möter i vården sjukgymnaster med olika specialisering och inriktning. Syftet med dagen är att belysa olika
sätt att bemöta och behandla patienter med ländryggssmärta samt en inblick i den kunskap vi har idag för olika typer
av ryggproblematik.
Dagen kommer att innehålla:
• Översikt om prevalens, samhällskostnader, klassificeringssystem och evidensgrad av behandling
• Behandling av patient med diagnostiserat diskbråck med träning för att undvika kirurgisk behandling samt
postoperativa riktlinjer(OK-sektionen)
• Presentation av StartBack. Ett nytt instrument som tar hänsyn till gula och röda flaggor vid klassifikation
och behandling av patient med ländryggssmärta
• Genomgång och patientdemonstration av hur en sjukgymnast med OMT-utbildning undersöker, diagnostiserar
och behandlar en ländryggspatient (OMT-sektionen)
• Genomgång och patientdemonstration av hur en sjukgymnast med MDT-utbildning undersöker, diagnostiserar
och behandlar en ländryggspatient (MDT-sektionen)
• Återgång till idrott vid ryggsmärta. En genomgång ur både fysiskt och psykiskt perspektiv
(Sektionen Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin)
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KURSKALENDARIE
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi
inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

EVENEMANG/KONGRESSER
Datum
OMT/IM kongress
21-22 mars 2014
”Hands on-hands off, Clinical reasoning in Primary care”

Ort

Cervicogenic Headache and Dizziness
master course (del 1)

30 jan - 1 feb 2014

Cervicogenic Headache and Dizziness
supervised course (del 2)

27-29 mars 2014

KURSER/UTBILDNING
OMT utbildning

Datum

R1/R2 Övre

5-6 sep, 23-25 okt 2013

OMT steg 1 Övre

2-4 okt, 14-15 nov, 5-6 dec 2013

R1/R2 Nedre

27-28 mars, 7-9 maj 2014

ÖVRIGA KURSER
Datum
Ultraljudskurser (http://www.hands-onsweden.se)

Ort

Hands-on B fördjupningskurs nedre extremiteter

26-27sep 2013

Stockholm

Hands-on MSKUL utbildning axel och armbåge

10-11okt 2013

Stockholm

Hands-on C repetition och examen

28-29 nov 2013

Stockholm

Theory & Concepts

3 oktober 2013

Helsingborg

Höft

4-5 okt 2013

Helsingborg

Theory & Concept

17 okt 2013

Stockholm

Nacke

18-19 okt 2013

Lund

Axel

6-7 dec 2013

Helsingborg

SI-led

6-8 feb 2014

Helsingborg

Haninge
Haninge

Kinetic Control
Ort
Lund
Västerås

OMT steg 2

aug 2013-dec 2014

Alfta

OMT steg 2

sep 2013-dec 2014

Göteborg

OMT steg 2

sep 2013-feb 2015

Örebro

OMT steg 2

jan 2014-juni 2015

Lund

OMT steg 3

sep 2013-feb 2015

Örebro

OMT steg 3

jan 2014- maj 2015

Västerås

Stockholm

The Performance Matrix (för info och anmälan www.getmovement.se)
Movement Performance Screen

27 sep 2013

Stockholm

Movement Optimisation Training

28-29 sep 2013

Stockholm

Mer information samt anmälan av ovan kurser till aktuell lärare, se hemsidan!
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Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud
från grundläggande kunskap om MDT till certifierad examen på en hög nivå. Våra kursledare
har internationell lärarexamen och är aktivt
verksamma inom MDT.
Anmäl dig idag och hitta inspirationen och
glädjen i ökad kunskap!

Kurser år 2013
A-kurs

Lumbalryggen
Stockholm
6-9 november

B-kurs

Cervikal-och Thorakalryggen
Stockholm
27-30 november

D-kurs

Avancerad problemlösning,
manuella tekniker,
övre extremitet
Jönköping
6-9 november

Examen
Göteborg

23 november

C-kurs

Examen i MDT kan vara en
del av din specialistkompetens.
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Problemlösning, workshops,
nedre extremitet
Jönköping
11-14 november
Malmö
28 nov – 1 dec

Mer information om kurserna

www.mckenzie.se
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Diagnostiskt Ultraljud
för muskuloskeletalt bruk
Medema samarbetar med GE Healthcare och rekommenderar Venue 40
Fantastisk bildkvalitet
• Lätt att använda
• Portabel och smidig
• Problemfritt ägande
• Färgdoppler
•

5 års garanti och
utbildning på köpet!
Vid köp av Venue 40 ingår två
utbildningstillfällen värda 12’000 kr.
Besök www.hands-onsweden.se
för mer information om kurserna.

Vi kommer gärna till din klinik och
demonstrerar vårt diagnostiska
ultraljud. Kontakta oss för
att boka ett besök!

För aktuella priser och mer information: www.medema.se

Medema Physio AB

Box 1169, 171 23 Solna

08-404 12 00

info@medema.se

