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Laurie McLaughlin ger kurs i Västerås i höst!
Laurie är tillbaka i Sverige och kommer till Mälardalens Högskola för
att hålla i en tvådagars kurs i Manual Therapy for the Fascia!

Manual Therapy of the Fascial System 6–7 September

Lärare: Laurie McLaughlin (Can)
Sjukgymnast
OMT-specialist
Dr Med.Vet.
Ägare av ProActive Education
www.proactiveeducation.ca
Plats: Mälardalens Högskola, Högskoleplan 1, Västerås.
Kostnad: 4.700 kr (exklusive moms).
Kursmaterial, fika för- och eftermiddag samt lunch ingår.
Sista anmälningsdatum: 29:e augusti.
För mer kurser se: www.omtsweden.se
Anmälning och mer information: kalle@omtsweden.se
Välkommen med din anmälan!
OMT-sektionen

omt sektionen

Samarbetet fortsätter
I detta nummer kan ni läsa om vår just
avslutade årskongress. Vårt samarbete
med sektionen för Idrottsmedicin fortsätter och detta var vår fjärde gemensamma kongress. Vi har alltid fått positiva omdömen från kongressdeltagarna
men sällan har så många varit så väldigt
nöjda som denna gång. Ett stort tack
till alla ni som varit med och arrangerat
och ett stort tack till alla deltagare!
Tack även till de avgående OMT ledamöterna Matilda, Louise, Andreas och
Linus och Välkommen till våra nya
styrelsemedlemmar, Lina, Nina, Kalle,
Emma och Ingela.
Kan upplagan ökas, kan
ekonomin förbättras

Vi har många frågor och uppgifter att
ta tag i under det kommande året. En
rolig uppgift är att fortsätta och stärka
samarbetet oss sektioner emellan inom
rörelse-stödje området. Sektionen för
Ortopedisk Kirurgi och MDT sektionen är redan med i samarbetet runt
Manualen. Kan upplagan ökas, kan
ekonomin förbättras vilket kommer

medlemmarna tillgodo. På sjukgymnastdagarna i höst håller vi och sektionerna för Idrottsmedicin, MDT och
Ortopedisk Kirurgi en gemensam ländryggsdag vilket inte får missas.
Kurser

Ni får inte heller missa höstens utbud
av kurser. Vi kommer till exempel att
ha en Fasciakurs i Västerås den 6-7 september med Laurie McLaughlin, se
annons på sidan 2, och utskick. Vi
räknar också med att Deborah Falla
och Martin Josefsen återkommer med
nackkursen under senare delen av hösten. Det kommer mer information om
detta när vi fått definitivt klartecken.
En ”Skuldrans dag” är också planerad i
oktober. Som vanligt skickar vi ut information om våra kurser via epostgrupputskick samt via annonser i Manualen och Fysioterapi.
Med hopp om en härlig sommar!

Den nya styrelsen ser ut så här:
Ingela Ågren, AU IFOMPT och lärarrådet
Nina Nilsson, sekreterare
Lina Wallensten, AU Manualen
Kalle Nordén, AU externa kurser
Emma Söderström, AU hemsidan
Eva Hammarlund, AU lärarrådet
Ingalill Olzon, kassör
Helena Wreeby, AU IFOMPT
och undertecknad, ordförande

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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Årskongressen i Täby 12-13 april
lockade många deltagare. Kongressen bjöd på ett
späckat program med föreläsningar både kring
det fysiska och det psykiska. Steven Linton var på
plats för att ge sin föreläsning om smärtans psykologi i praktiken och Marcelo Rivano-Fischer höll
som alltid en intressant föreläsning om psykologiska aspekter vid långvarig smärta. Det fortsatta
samarbetet mellan OMT- och IM sektionerna
ledde till flera intressanta föreläsningar bland
annat av Jenny Jacobsson (se sidan 6) och Shirley
A. Sahrmann (se sidan 5).
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Årskongress ”Back it up and down”.
Movement System impairment Syndromes of the Lumbar Spine and Hip
and their interaction. Shirley A.
Sahrmann, PhD, PT, FAPTA
Noggrann och strukturerad rörelseanalys med Professor Shirley Sahrmann: Vi
njöt av ny kunskap och show. De flesta
höftproblem beror på att musklerna
som fäster nära proximala femur och
kontrollerar femurs läge och rörelser i
acetabulum inte fungerar optimalt.
Symtom från höften kan vara refererade från ländryggen, eller kan höra ihop
med ländryggsproblem. Därför måste
man alltid analysera höftledsrörelser
och muskelkontroll när man undersöker om patientens besvär kommer från
höften, ryggen eller båda två. Det menar Professor Shirley Sahrmann från
Washington University i USA. Med sitt
kucklande skratt och knivskarpa analyserande av rörelser förde hon oss till en
högre nivå i förståelsen av höft- och
ländryggsproblem.
The relative flexibility theory

Professor Sahrmann beskrev i detalj
”The relative flexibility theory” som på

enkelt sjukgymnastspråk innebär att
rörelser tas ut där kroppen bjuder
minst motstånd. Och att i leder där en
rörelse tas ut ”för mycket” i en viss riktning på grund av ökad stelhet i området
kan leden utveckla en känslighet för
rörelser i denna riktning. Som ett exempel kan en fot som inte dorsalflekteras tillräckligt under gång orsaka kompensatoriska rörelser i knäet (hyperextension) eller höften (utåtrotation).
Icke-optimalt rörelsemönster

Kursen som vi fick ta del av lyfte fram
två typer av höftproblem. Den ena typen av problem beror på strukturerna i
själva höftleden. Den andra typen av
problem beror på icke-optimalt rörelsemönster i höftleden då musklerna inte
sköter sitt jobb på rätt sätt. I det senare
fallet måste behandlingen fokusera på
att patienten hittar tillbaka till rätt
muskelrekryteringsmönster. Vanligast
är ”femoral anterior glide” med eller
utan rotation. Detta betyder att femur
glider framåt i acetabulum vid rörelser i
sagittalplanet, vilket kan provocera omkringliggande strukturer. Ofta finner
man tendinopatier i M. Iliopsoas eller

bursiter i samband med ”anterior glide”.
Det finns dock även ”posterior glide” då
en ökad rörelse sker bakåt vid höft
flexion och adduktion, ”medial glide”
då man får en ökad kompression medialt och ”lateral glide”.
Årliga besök hos sjukgymnasten

Det är många muskler som påverkar
höftleden. De jobbar med att stabilisera
caput femoris vid rörelser och styr rörelserna. Det kan bli en obalans mellan
synergister och antagonister. Synergisterna kan bli för dominanta och antagonisterna för långa eller svaga. Om hamstrings blir dominant vid höftextension
och knäextension (som när man kliver
upp på en pall) innebär det att knäleden dras bakåt mer än den borde. Svaghet i M. Quadriceps bidrar till detta.
När man undersöker muskelrekryteringsmönstret vid förmodad anterior
glide, som sker eftersom det inte är ett
tillräckligt ”motdrag” från extensorerna
som ska kontrollera femurhuvudets
glidning framåt, kan orsaken vara att
hamstringsmusklerna är dominanta
extensorer istället för gluteerna. Anterior glide undersöks med patienten
liggande på rygg, i magliggande och
stående på alla fyra. När patienten ligger på rygg palperas trochantern - den
ska vara relativt stilla under höftflexion
i ryggliggande. I magliggande höftextension avgörs om glidningen sker anteriort eller medialt, eller om trochantern
hålls relativt still. Om den glider framåt
skulle orsaken kunna vara att gluteerna
inte riktigt sköter sitt jobb utan att
hamstringsmusklerna är patientens
dominanta extensorer. Professor Sahrmanns vision är årliga besök hos sjukgymnasten (precis som hos tandläkaren) för rörelseanalys. Hon menar att
man då skulle kunna förhindra utvecklingen av många besvär - allt enligt den
kinesiopatologiska modellen. Det vill
säga felaktiga rörelser kan ge upphov till
patologi. Och efter att ha läst hennes u
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två böcker och de flesta av hennes
vetenskapliga artiklar håller jag med!
Förresten så rekommenderar jag varmt
dessa böcker. De är kurslitteratur på
Umeå universitet och studenterna
tycks älska dem. De är skrivna på sam-

ma lättillgängliga sätt som Professor
Sahrmann föreläser.
Referat av: Ulrika Aasa,
ulrika.aasa@physiother.umu.se

"Professor Sahrmanns vision är årliga besök hos
sjukgymnasten (precis som hos tandläkaren) för
rörelseanalys."

Bristfällig information om skadeincidens och
riskfaktorer för skador hos friidrottare.
Towards systematic prevention of athletics injuries: Use of clinical epidemiology for evidence-based injury prevention. Jenny Jacobsson PT, PhD,
MSc, OMT3, CSPT
På OMT-kongressen presenterade
Jenny Jacobsson en del av sin avhandling ”Towards systematic prevention
of athletics injuries: Use of clinical
epidemiology for evidence-based injury prevention”. Bristfällig information om skadeincidens och riskfaktorer för skador hos friidrottare ledde
fram till den aktuella avhandlingen.
År 2008 påbörjades arbetet i form av
en litteraturstudie, där resultatet visade att få epidemiologiska studier var
gjorda inom friidrotten. Detta kan
bero på att det är en komplex idrott
som består av 20 olika idrotter, samt
att friidrottare ofta har stor geografisk
spridning.
Tio elitidrottande kvinnor och män

För att samla in exponeringsdata (incidens skada per tusentals tränade timmar) till studien utformades ett webbaserat formulär i form av en veckodagbok. Formuläret gick ut till alla
elitidrottare, det vill säga topp tio män
6

och kvinnor i Sverige inom alla friidrotter, samt till ungdomar (16 år)
som under året 2008 varit topp tio i
sin idrott. Totalt 647 idrottare bjöds in
till studien varav 321 stycken tackade
ja till att delta. Formuläret fylldes i av
idrottarna under 52 veckor. Under
denna period skulle idrottarna rapportera om nya skador i samband med
friidrott samt rapportera om de tvingades göra någon förändring i sin idrott
på grund av skadan.

Jenny JacobssonCSPT

Resultatet visar att:

Preventiva åtgärdsprogram

– Total 482 skador rapporterades
under de 52 veckorna.
– 68% rapporterade minst en skada
under året (vuxna 73% och ungdomar 61%).
– 42% rapporterade mer än en skada
under året.
– Vissa idrottare rapporterade åtta till
nio nya skador under ett år.
– 73% av skadorna uppstod i samband
med träning.
– 96% av skadorna var relaterade till
överbelastning
– 77% av skadorna uppstod i nedre
extremitet
– 51% var borta från sin idrott i minst
tre veckor på grund av sin skada.

Vad gäller riskfaktorer så var tidigare
långtidsskada, det vill säga förändring i
idrotten under tre veckor, en riskfaktor.
Unga pojkar i förhållande till unga
flickor hade fyra gånger högre risk att
råka ut för skada under det aktuella
året. Nästa steg i arbetet blir att titta på
preventiva åtgärdsprogram. Riktlinjer
behöver utvecklas bland annat för att
lättare bedöma när det är aktuellt för
återgång till idrott efter skada. Det är
också viktigt att kunna utvärdera de
åtgärder, exempelvis rehabprogram,
som tas fram.
Referat av:
Nina Nilsson, nina@omtsweden.se
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Validering av undersökning av Transversus
Abdominus aktivering mot Ultraljud.
Concurrent validity of the abdominal
drawing-in maneuver Masterstudie:
Validering av undersökning av Transversus Abdominus aktivering mot
Ultraljud. Karsten Kaping, leg sjukgymnast, specialist i OMT, MSc
Sjukgymnaster världen över använder
sig i kliniken av ryggkrokliggande mag
indragning (abdominal drawing in maneuver, ADIM) för att bedöma aktivering av den laterala abdominala muskulaturen och då främst Transversus Abdominis (TrA). Kliniska tester behöver
undersökas för validitet och reliabilitet
även om de empiriskt anses användbara.
53 personer deltog i studien

I studien användes ultraljud för att
kunna kvantifiera aktiveringen av den
djupa magmuskulaturen. Förändringen
i TrA samt den relativa förändringen

av TrA i förhållande till hela muskelgruppen (TrA, Obliquus Internus och
Externus) bedömdes. Den manuella
bedömningen avseende godkänd eller
icke godkänd ADIM utfördes av fyra
stycken OMT3 sjukgymnaster. Dessa
träffades vid två tillfällen för att komma till konsensus gällande en korrekt
utfört ADIM, till exempel att subjektet
ej håller andan, ej roterar bäckenet, ej
trycker länden mot underlaget. 53 personer deltog i studien varav 15 stycken
friska och 38 stycken med ländryggsmärta (LBP). 24 personer undersöktes
av två stycken bedömare för interbedömarreliabilitet. Av de 38 med LBP så
hade 31 haft ländsmärta mer än tre
månader och 32 stycken hade återkommande episoder av LBP. Resultatet visade ingen korrelation mellan manuell
bedömning och ultraljud. Anatomin
där de laterala magmusklerna ligger i

lager över varandra
kan möjligen bidra
till problem att palpera korrekt utförande vid ADIM.
Felkällor som note- Karsten Kaping
rades med ultraljud
var för mycket aktivering av Obliquus
Internus och Externus, vilket förefaller
svårt att skilja åt för terapeuten. Interbedömarreliabiliteten var däremot hög.
Studien visar att ADIM inte kan användas som en isolerad test av TrA och
ADIM kan inte heller skilja frisk från
sjuk. Dock använder vi ADIM i träning
med bra resultat på ryggpatienter, vilket
även är forskat på. Enligt Karsten behöver effekterna av ADIM i träningsform
utvärderas ytterligare.
Referat av: Kalle Nordén
kalle@omtsweden.se

Smärtans fysiologi: Klinisk tillämpning.
Steven Linton, professor i psykologi
Steven Linton på årets kongress:
Ni bör undersöka psykologiska faktorer när ni träffar era patienter! Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet, betonade
att sjukgymnaster bör inkludera
frågor om rörelserädsla och kata
stroftankar redan vid första träffen
med patienten.
Speciellt viktigt är det att vi uppmärksammar tecken på depression. Det är
också viktigt att vi inte föreslår behandlingsstrategier som inkluderar undvikande av rörelser. Istället ska vi rätt och
slätt förklara smärtmekanismerna bakom patienternas besvär och ställa upp
realistiska mål. I detta ingår att ta reda
på vad patienterna själva tror ligger
MANUALEN 2 | 2013

bakom sin smärta och att planera för
återgång till arbete om patienten är
sjukskriven. Sist men inte minst –
Professor Linton uppmanar oss att
samarbeta med kollegor som är experter inom psykologiområdet för att få
tips och handledning. Temat för Professor Lintons föreläsning var ”Smärtans fysiologi: klinisk tillämpning”.
Föreläsningen var uppdelad i tre delar.
Den första delen handlade om psykologiska faktorer som påverkar smärtupplevelsen. Han började med att ställa
frågan hur det kommer sig att två
patienter som får samma ingrepp för
samma typ av problem beter sig så
olika. Den ena kanske tolererar smärtan
även om hen kan ”känna av den” och
den andra klagar ofta och mycket. Detta förklarades med att de båda perso-

nerna har olika underliggande tankar
om sjukdom och hälsa (beliefs). Sättet
att tänka kring smärta formas tidigt i
livet genom påverkan av föräldrar och
samhälle. En del växer upp med att
smärta betyder att något är sönder och
att vila är en bra åtgärd för sjukdom,
medan andra växer upp med smärta är
en naturlig del av livet och det är ”ingen
fara - bara att kämpa på. Ont ska med
ont fördrivas”. Det som är viktigt för
oss sjukgymnaster är att komma ihåg
att patienternas egna tankar är starkt
sammanlänkade med deras förväntningar på behandling. De är också
starkt länkade med hur vi upplever
smärtan – om vi står ut (endure) eller
undviker (avoid). Den andra delen av
föreläsningen skulle handla om mekanismer bakom hur psykologiska fakto- u
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rer påverkar smärtproblematiken och
hur de kan bidra till utveckling av kronisk smärta. Först berättade Professor
Linton att smärtrelaterad rädsla
(pain-related fear) ökar risken för att
utveckla kroniska tillstånd, långtidssjukskrivning och för att vi som sjukgymnaster ska få dåliga behandlingsresultat. Här hänvisade han till Vlaeyen
och Lintons (2002) smärtmodell om
smärtrelaterad rädsla och hur smärta
hos en del ger katastroftankar som i sin
tur leder till rädsla och spänning i kroppen, vilket i sin tur leder till mera smärta. Katastroftankarna kan även leda till
smärta som i sin tur leder till undvikandebeteende (avoidance), vilket i sin tur
leder till depression och så är vi tillbaka
till mer smärta igen. Med denna modell
i bakhuvudet är det viktigt för oss sjuk-

gymnaster att beskriva för patienterna
att smärta är en varningssignal som
individen bör fundera över VARFÖR
den signalerar, ändra på orsaken (konfrontera) och därmed få återhämtning.
Vi måste hjälpa patienten att förstå och
konfrontera. Vad gäller länken till depression/depressiva tankar vet man att
individer med depression konsumerar
mer behandling, har längre sjukskrivning och får sämre behandlingsresultat.
Man vet också att upprepade negativa
tankar och katastroftankar bibehåller
smärta och depression (läs Linton och
Bergbom i Scand J Pain 2011). Den
tredje delen handlade om vad vi sjukgymnaster ska göra i klinisk praktik.
Professor Linton uppmanar oss att undersöka smärtbeteende och negativa
tankar (inkl oro och katastroftänkande)

genom att använda Örebroformuläret.
Örebroformuläret finns i två olika versioner, en kort (tio frågor) och en längre (25 frågor) version. Det är lätt att
besvara och den långa versionen tar
cirka fem till tio minuter att besvara
och den korta ungefär två till fyra minuter. Forskning har visat att det kan
identifiera mer än 80% av patienter.

Några ”eftertankar ”har slagit rot.
Nyligen genomfördes årsmöten samt
gemensamt vetenskapligt program för
sektionerna inom LSR för Ortopedisk
Manuell Terapi samt Sektionen för
Idrottsmedicin.
1. Man har anledning att känna sig glad
och stolt att tillhöra en yrkeskår som är
så på tårna som sjukgymnaster/ fysioterapeuter.
1. 2. Det var synnerligen trevligt att
stifta bekantskap med en sådan kompetent estradör , pedagog, kliniker och
forskarhandledare som Shirley Sahrmann, PhD, PT, FAPTA. Man är minsann inte bortskämd med att klinisk
kompetens ges så central roll under
en vetenskaplig sjukgymnastkongress.
Heder åt arrangörsteamet.
1. 3. Ett negativt inslag uppdagades
emellertid. En frostig relation med LSR
verkar tyvärr ha uppstått. I information
från förbundet framkommer ambitioner
att dels ändra namnet på specialistbehö8

righeten i OMT till Specialist inom
Fysisk Hälsa eller något liknande.
Utöver detta har ju redan examen i
OMT exkluderats som delkrav i specialiteten. IFOMPT, The International Federation of Orthopaedic Manipulative and
Physical Therapy är WCPT´s äldsta subgroup. Här har OMT-sjukgymnaster
sedan 1974 utvecklat WCPT´s sannolikt
historiskt äldsta utbildningsdokument
för specialistkompetens inom fysioterapi. Vad jag har kunnat se, var det här
begreppet ”clinical reasoning” om inte
föddes, så åtminstone utvecklades. Det
har tagit OMT-sektionens engagerade
medlemmar drygt trettio år att etablera
OMT som en specialitet inom sjukgymnastik. Det känns inte acceptabelt, att en
examen med såväl teoretiskt som praktiskt kliniskt kunskapsprov rensas bort
som merit i en specialistbehörighet. I
den amerikanska universitetsvaerlden
kritiseras numera ofta jakten paa poaeng
och grad genom ” the easy way through”.
Ser man till historiken i t.ex. läkarkårens
specialistutveckling, så har de teoretiska

kunskapsproven kommit in sent i utvecklingen. De akademiska formella
meriterna i de specialistutbildningsprogram jag har kommit i kontakt med är
inte de centrala. Det är i stället det kliniska arbetet med patienter inom specialistområdet samt tillgången till formellt
och reellt kompetent handledning. Det
verkar som om patienternas kunskap om
att OMT är system för klinisk analys och
behandlingskompetens är större än hos
somliga kollegor i kåren. Det är ju nu
länge sedan OMT kunde kritiseras för
att vara ett navelskådande mekaniskt
pillande med specifika leder!
Dan Wallin, leg. sjukgymn, OMT
F.d. Executive Member i IFOMT
F.d. Member of Standards
Committee i IFOMT
F.d. Secr. i IFOMT-Europe
Tidigare ordf. i OMTsektionen
Hedersledamot av OMTsektionen
F.d styrelseledamot i LSR
danwallin@telia.com
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OK-sektionens årsmöte i februari.
Vid avtackade Agneta Staaf, vår ordförande och Caroline Ståhl, bland
annat webbredaktör. Ledamot Birgitta
Nyberg tar över ordförandeposten.
Nya ledamöter valdes: Elisabeth Larsson som blir vår nya kassör. Elisabeth
jobbar kvar på sjukgymnastmottagningen: ”I rörelse”, framför allt med BOA,
samt har bakom sig en lång och uppskattad insats som lärare på sjukgymnastutbildningen i Göteborg, som med
det långa namnet heter, Institutionen
för fysioterapi och neurovetenskap.
Anki Skarin, arbetar med tidig rehabilitering av patienter med framför allt
knä-höft- och axelproteser på Mölndals
sjukhus. Hon satsar också på sitt examensarbete till magister: ”Att utvärdera stegrad träning efter höftartroplastik i en tidig rehabiliteringsfas”. Anki
kommer bland annat att jobba som
webbredaktör. Lotta Wikström arbetar på ”Aktiv Hälsa-sjukgymnastik” i

Höllviken. Hon är snart specialist i
Ortopedi. Lotta har arbetat i många år
med facklig verksamhet inom LSR, för
privata företagare och distriktsstyrelse
Skåne men också med utvecklingsarbete i region Skåne. Maria Liljeros, Ethel
Andersson och Karin Romberg kvarstår
i styrelsen.
Kluriga frågor

Våra föreläsare Roy Tranberg och Roland Zügner fick också kluriga frågor
på exempelvis hur belastningen i knäet
blir vid quadricepsträning med och
utan knärulle. Vi ser nu fram emot en
spännande höst där med Ortopediveckan i Uppsala i slutet av augusti- se:
www.ortopediveckan.se. Program finns
på webben och anmälan är öppen.
OK-sektionen kommer att stå för Nätverksträff onsdag eftermiddag och temat blir ”Rutiner/rehabilitering vid
artroplastik i axel/axelprotes”. Nätverksträffen ska vara ett diskussionsforum

där vi hoppas alla medverkar. Tema för
årets ortopedivecka är ”Äldres hälsa”.
Bland programpunkter kommer bland
annat följande upp: Rotatorcuffruptur
hos den äldre patienten, osteoporos,
höftfraktur, träning vid artros, handledsfraktur, densfraktur, spinal stenos,
trötta platta fötter. Då läkarna dessutom vissa dagar har tre parallella sessioner så bjuds det med andra ord på
många valmöjligheter Sjukgymnastdagarna 2013 blir i Göteborg och där
samarbetar vår sektion bl.a. på ”Ryggtemadagen”.
Ethel Andersson
ethel.andersson@vgregion.se
för Ok sektionen

OK-sektionens styrelse
från vänster:
Suppleant: Anki Skarin
ann-christin.skarin@vgregion.se
Ordförande: Birgitta Nyberg
birgitta.nyberg@vgregion.se
Suppleant: Lotta Wikström
lotta.wikstroem@telia.com
Kassör: Elisabeth Larsson
1948bettan@gmail.com
Ledamot: Maria Liljeros
maria.liljeros@vgregion.se
Ledamot: Ethel Andersson
ethel.andersson@vgregion.se
Sekreterare: Karin Romberg
karin.romberg@vgregion.se
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OK-sektionens kurs på temat ”Rehabilitering
efter distala underarmsfrakturer” i Göteborg
Den 19 mars föreläste handterapeut
Margareta Persson en hel dag om
handrehabilitering. Det var en intressant och givande dag som samtliga
deltagare var mycket nöjda med.
Inledningsvis handlade det om handens
topografiska och funktionella anatomi,
rörelseanalys och undersökningstekniker. Sedan följde beskrivning av läkningsprocessen och genomgång av vanliga och ovanliga komplikationer efter
distala underarmfrakturer. Beskrivning
av vad vi kan åstadkomma med träning
och ortoser följde sedan, samt genomgång av träningsprogram och analys av
rörlighets-, stabilitets- och styrketräningsprogram. Nedan beskrivs ett axplock av de många lärorika och matnyttiga tipsen vi fick under dagen. På Margaretas hemsida (www.artronova.se)
kan man läsa mer om hennes verksamhet och kurser.
Vikten av aktiv träning

Läkningsprocessen delas in i fyra faser;
akut fas, subakut fas, uppbyggnadsfas
och återgångsfas. Det tar månader innan strukturer remodelleras och stadgan
är tillbaka. Vikten av aktiv träning i
hela rörelsebanan samt belastning poängterades.
Några faktorer som påverkar läkningen och ärrbildningen:
– Lokalisation och typ av skada.
– Rent eller orent sår.
– Patientens ålder och generella
hälsotillstånd.
– Akut omhändertagande.
–Operations teknik.
–Bandageringsteknik.
Läkningskomplikationer (primära):
Smärta i mjukdelar orsakad av:
– Brist på stöd i den tidiga fasen
– För tidig mobilisering
10

Margareta Persson och deltagarna på
kursen.

– För tuff mobilisering
– Felaktiga övningar
Checklista vid mobiliseringsstart:
Svullnad: Viktigt att röra aktivt och ej
töja passivt. Förslag på bandage och
lindning för att motverka svullnaden.

Av cellgummi, kardborre och Mafraband som Catell skänkt till kursen för
att få hjälp med intryckt gipstumme

PIP-ledsextension:
Tips på övningar med bl a deg och
gummiband samt skenor och bandage
att använda nattetid.
MCP-ledsfixation ff a i dig 4 och 5
kombinerat med:
– handledsextension med knuten hand
– och supination med knuten hand:
Tips på övningar, ortoser och bandage. Förslag på inlindning av den knutna handen efter träning.
Referat av: Karin Romberg
karin.romberg@vgregion.se

Supinationsslynga för att öka supinationen i underarmen. Exempel på funktionella och ”snälla” handledsövningar
är att kasta dart eller leka med jojo.
Många träningsredskap och bandage
var enkla och funktionella och vi fick
lära oss att tillverka några med enkla
medel såsom rörisolering, ballonger,
strumpor, tennisbollar och ris.
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Från OK-sektionens årsmöte. Rörelseanalys
på Sahlgrenska.
Forskning inom området rörelseanalys
startades i samband uppbyggnaden
av rörelse-/gånganalyslaboratoriet
1997. Under projekteringen fick legitimerad ortopedingenjör Roy Tranberg
möjligheten att påbörja arbetet vid
labbet.
Sedan sommaren 2010 är rörelselaboratoriet placerat på gröna stråket 12,
Sahlgrenska/S. Forskningen inom rörelse analysområdet har under det senaste
decenniet fokuserats på utvärdering av
gångförmåga hos patienter med knäartroplastik, höftartroplastik, osseointegrerade amputations patienter samt
korsbandsskador, vilket resulterat i tre
avhandlingsarbeten. Vidare har metodstudier utförts där rörelseanalyssystemet bland annat validerats gentemot
RSA (Radiostereometrisk Analys) avseende knäledskinematik resulterande i
ett avhandlingsarbete. Motsvarande
validering av höftledskinematik sker

under våren 2013 som en delstudie
inom legitimerad sjukgymnast Roland
Zügners doktorandarbete.
Rörelseanalyssystem

Genom forskningsanslag från IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse har en nyinvestering av forskningsutrustning möjliggjorts. Till den
nyinvesterade utrustningen som hittills har införskaffats är: Rörelseanalyssystem, bestående av 12 höghastighetskameror, 16 kanalers trådlöst
emg-system, ultraljudssystem samt
tryckmatta för mätning av tryckfördelningen under fotsulan vid gång.
Med avsikten att sprida kunskapen
om möjligheterna på Lundbergs Laboratorium med kinematiska, kinetiska samt tryckanalyser under fotsulan
har vi under våren genomfört föreläsningar för olika sjukgymnaster inom
olika områden och för medicin studerande. De intresserade grupperna har

kommit ifrån den stora sjukgymnastgruppen på Mölndals sjukhus, LSR´s
ortopedkirurgi grupp samt grupper
från primärvården. De medicin studerande och sjukgymnasterna har varit
med och auskulterat på ortopedens
forsknings laboratorium för att bilda sig
en uppfattning om vad man kan göra
med de olika systemen. Detta har medfört att ett antal studerande projekt har
kunnat presenteras bland annat på det
idrottsmedicinska vårmötet (humeroscapular leden) och i Japan. Vidare så
handleds för närvarande tre doktorander inom området. Sammanfattningsvis
kan man säga att använda ett rörelseanalyssystem i ett objektivt utvärderingssyfte efter olika interventioner är
otroligt spännande.
Referat av:
Roland Zügner, leg. sjukgymnast

Från vänster: Roy Tranberg och Roland Zügner

"Forskningen inom rörelse analysområdet har under
det senaste decenniet fokuserats på utvärdering
av gångförmåga hos patienter med knäartroplastik,
höftartroplastik, osseointegrerade amputations
patienter samt korsbandsskador, vilket resulterat
i tre avhandlingsarbeten."
MANUALEN 2 | 2013
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MDT-Sektionens årskongress
MDT-Sektionens årskongress gick av
stapeln i Göteborg 3-4 maj och var i
år mycket välbesökt. Drygt 150 besökare tog del av många intressanta
föreläsningar på årets tema som hade
fokus på diskbråck. Vi har valt att
referera två föreläsare som båda disputerat på sjukgymnastik som alternativ till operation för patienter som
bedömts behöva kirurgi. Längre referat finns på hemsidan.
Gunilla Limbäck Svensson, legitimerad
sjukgymnast disputerade 12 april 2013
vid Göteborgs Universitet med avhandlingen http://hdl.handle.
net/2077/31996.
I denna avhandling hade alla patienter
MR-verifierade lumbala diskbråck och
var bedömda av ortoped såsom lämpliga
för operation.
Ny avhandling: Sjukgymnastik vid
MR-verifierade diskbråck

Besvär från diskbråck i ländryggen är
tämligen vanligt i befolkningen, även om
förekomsten varierar mellan olika vetenskapliga studier. Symtomen varierar ofta
över tid och många patienters diskbråck
läker utan åtgärd. Hos patienter med
ischias läker diskbråcken hos en tredjedel av patienterna redan efter cirka två
veckor och symtomen försvinner. Vid
smärta från diskbråck rekommenderas
ofta behandling såsom sjukgymnastik,
medicinering, information och råd. Olika sjukgymnastiska behandlingar används för patienter med diskbråck i
ländryggen, men det finns endast begränsade vetenskapliga bevis för hur effektiv
sjukgymnastisk behandling är vid dessa
besvär. En vanlig behandlingsmetod för
patienter med utstrålande bensmärta, av
annan orsak än diskbråck (t.ex. en buktande disk), är Mekanisk Diagnostik och
Terapi (MDT), också kallad McKenzie-metoden. MDT syftar till att minska
eller helt ta bort smärtan med hjälp av
olika rörelser och positioner. Metoden
12

rekommenderas däremot sällan för patienter med diskbråck som bekräftats
med MR-undersökning. Eftersom MDTmetoden inte förväntas ha någon effekt
då det hydrostatiska trycket i disken har
upphört vid diskbråck med bruten yttre
anulus, enligt Robin McKenzie som
grundade behandlingsmetoden.
Avhandlingen består av
fyra delarbeten.

Det övergripande syftet med denna avhandling var att utvärdera en strukturerad sjukgymnastisk behandlingsmodell
för patienter med svår, långvarig smärta
på grund av diskbråck, som bekräftats
med magnetkameraundersökning och
kriterierna för operation uppfylldes.
Avhandlingen består av fyra delarbeten.
I första delarbetet utvärderades rörelserädsla hos 84 patienter som var opererade på grund av diskbråck i ländryggen
med avseende på patienternas ryggfunktion, smärta, katastroftankar, depression,
tilltro till sin förmåga och upplevelse av
hälsa.
Tredje delarbetet är en
kvalitativ studie.

I andra delarbetet utvärderades en strukturerad sjukgymnastisk behandlingsmodell för 41 patienter med diskbråck i
ländryggen som bedömdes behöva operation. Tredje delarbetet är en kvalitativ
studie där 20 patienter intervjuades.
Patienternas upplevelse av hälsa tre år
efter strukturerad sjukgymnastik eller
operation på grund av diskbråck i ländryggen analyserades. Fjärde delarbetet
utvärderade förekomsten av centralisering av smärta (hur smärtans utbredning
ner i benet drog sig tillbaka mot ländryggen) i relation till patienternas ryggfunktion, tilltro till sin förmåga och rörelserädsla, efter två veckors behandling med
McKenzie-metoden hos patienter som
uppfyllde kriterierna för operation av
diskbråck. Centralisering är ett centralt
begrepp inom MDT.

Smärta i minst sex veckor

Den strukturerade sjukgymnastiska behandlingsmodellen bestod av MDT och
stabiliserande träning av bålmuskler
inklusive träning med vikter och träningsmaskiner. Kriterier för att delta i
studierna var att patienten hade haft
smärta i minst sex veckor, uppfyllde
kriterierna för diskbråcksoperation samt
att magnetkameraundersökning överensstämde med de kliniska fynden. I delarbete I, II och IV användes validerade
frågeformulär för att utvärdera kinesiofobi (rörelserädsla), ryggfunktion, smärta, katastroftankar, depression, tilltro till
sin förmåga, hälsorelaterad livskvalitet,
arbetsförmåga och nöjdhetsgrad. Delarbete III var en kvalitativ intervjustudie,
som analyserades enligt metoden innehållsanalys, med tio patienter som opererats och tio som behandlats med den
strukturerade sjukgymnastiska modellen. I delarbete IV utvärderades hur patienternas smärta centraliserade, det vill
säga minskade i utbredning, vilket är ett
positivt tecken som ger snabbare tillfrisknande. Centralisering anses inte
kunna ske med MDT- behandling hos
patienter med diskbråck i ländryggen.
Studie I visade att hälften av patienterna
klassificerades som kinesiofoba (rörelserädda) ett år efter operation. Dessa patienter hade signifikant sämre ryggfunktion, mer smärta, mer katastroftankar,
mer depression, lägre tilltro till sin förmåga och upplevde sämre hälsa än patienterna som inte klassificerades som
kinesiofoba.
Studie II visade att patienterna förbättrades statistisk signifikant och påtagligt
redan tre månader efter behandling med
strukturerad sjukgymnastik i alla utvärderingsmått: ryggfunktion, smärta, depression, tilltro till sin förmåga, rörelserädsla och hälsa. Förbättringen kvarstod
vid två-årsuppföljningen. Vid tre månaders-uppföljningen var ingen patient
MANUALEN 2 | 2013
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opererad. Efter tvår år var sammanlagt
fyra patienter opererade.
Studie III visade att patienterna som
behandlats med sjukgymnastik upplevde
hög grad av välbefinnande och var fysiskt
aktiva trots besvär. Patienterna som opererats upplevde hög grad av illabefinnande samt beskrev oro och undvek därför
fysisk aktivitet. Dessa resultat var anmärkningsvärda eftersom tidigare studier inte visat några skillnader mellan
kirurgi och icke-kirurgisk behandling
efter så pass lång tid.
Studie IV visade att smärtan centraliserade hos hälften av patienterna redan två
veckor efter McKenzie-behandling.
Dessutom var tio patienter smärtfria
redan två veckor efter att behandlingen
startat. De patienter där smärtan centraliserade hade statistiskt signifikant bättre
ryggfunktion, mindre ben- och ryggsmärta, högre tilltro till sin förmåga och
mindre kinesiofobi jämfört med

icke-centraliserare efter tre månader.
Både centraliserare och icke-centraliserare förbättrades statistiskt signifikant över
tiden på de flesta parametrar.
Stärker patientens tilltro till sin egen
förmåga

mulerade patienterna till att fortsätta
träningen på egen hand och gav dem
verktyg att hantera sina ryggbesvär. Sjukgymnasterna som behandlade patienterna hade examen i MDT och effekten av
behandlingen var mycket god trots att
majoriteten av patienterna hade smärta
sedan mer än tre månader och MR-verifierade diskbråck.

Den övergripande slutsatsen av denna
avhandling är att patienter med diskbråck i ländryggen bör rekommenderas
denna strukturerade sjukgymnastiska
Referat av:
behandlingsmodell som minskar eller tar David Thomas, david@uft.nu
bort patientens smärta, stärker patienleg. sjukgymnast
tens tilltro till sin egen förmåga och ger
patienten en positiv syn på
fysisk aktivitet, innan operation övervägs. Denna
”Evaluation of a
behandlingsmodell, som
structured physiotherapy treatment
innehöll MDT och bålstamodel for patients
biliserande träning, kan
with lumbar disc
rekommenderas för paherniation”.
Gunilla Limbäck
tienter med MR-verifieraSvensson, legitimede lumbala diskbråck.
rad sjukgymnast,
Behandlingen fortgick
under nio veckor och sti-

Studien: The efficacy of active conservative
treatments for patients with severe sciatica
Referat från Hanne Albert, leg sjukgymnast, PhD och forskare i Danmark. Hanne Albert har forskat på
ryggar i många år och hon presenterade flera av sina senare studier.

Ena gruppen fick symptom guided
exercises (övningar som påverkar en viss
struktur – i detta fall MDT övningar),
information och uppmanades att vara
aktiva.

Studien The efficacy of active conservative treatments for patients with
severe sciatica gjorde hon därför att
hon upplevde att många sjukgymnaster
var rädda för att behandla patienter
med svår bensmärta. Syftet var att
utvärdera två behandlingsupplägg på
patienter med svår ischias. Alla patienter hade:
– Radierande smärta i dermatomal
utbredning
– Haft ont i 2 veckor till 1 år. De flesta
hade haft symptom i 1-3 månader.

Shamövningar
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Andra gruppen fick shamövningar
(övningar som är utan verkan för smärtan t.ex. i denna ryggstudie fick patienterna ligga på rygg och flektera/extendera armbågarna, röra fingrarna eller
plantar/dorsalflektera fotlederna), information och uppmaning att vara aktiv. Behandlingsperioden var åtta veckor
och varje patient fick 4–8 behandlingar.
Patienterna följdes upp efter 1 år.
Resultat: Det var inga stora skillnader
mellan grupperna vid uppföljning ett år

senare 13% fler i gruppen symptom
guided exercises skattade ”exellent” än i
shamgruppen vid ettårsuppföljningen.
De skattade även mindre bensmärta.
Sjukskrivningsgraden var lika mellan
grupperna men fler pat i shamgruppen
var sjukskrivna >200 dagar.
Slutsats: Kroppen självläker bra –
naturligt tillfrisknande. Vi ska börja
behandla när vi får patienter med kraftig ischias. Resultaten hade troligen sett
annorlunda ut om de flesta patienter
hade haft ont mer än 1-3 månader, dvs.
de som snabbt självläker hade då inte
varit med i studien.
Herniationer

Nästa studie handlade om olika typer
av herniationer. Det finns ”bulge”
13
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(diskväggen buktar), ”protrusion”(nukleus har rört sig perifert),
”extrusion ”(anulus genombrutet) och
”sequestration” (fritt fragment).
Frågan var: Does size matter? Svaret är:
The bigger the better pg..a av kroppens
egen förmåga att ta hand om det hernierade diskmaterialet. Makrofagerna
verkar inte hitta de små bråcken. Störst
förbättring vid broadbase protrusion,
extrusion och sequestration.
Olika typer av centralisering

Hanne har också studerat tryck och
inflammation på nervrötter på råttor.
Det visade sig att det behövs både tryck
och inflammation för att ge smärta. Det
var först när råttorna utsattes för bådadera som de började halta. Den sista
publicerade studien var: Is centralisa-

tion a good outcome for treatment?
Det finns olika typer av centralisering:
– Abolish centralisation – t.ex. när
smärta i vaden försvinner helt.
– Reduction centralisation – smärtan
finns kvar men har minskat i intensitet.
– Unstable centralisation – försvinner
till en början men kommer snart tillbaka.
– Periferisering – symptomen sprider
sig längre ut i extremiteten .
– No effect – ingen påverkan på symptomen, varken i intensitet eller i lokalisation.
86% av patienterna upplevde någon
form av de tre formerna av centralisering. En stor del av patienterna med
MR-verifierat diskbråck upplevde centralisering. Det är alltså möjligt att nå

Referat av:
Andreas Rålund, leg. sjukgymnast

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas
Få nytändning

kurs är att vä
å
g
xa
tt

.
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centralisering även om anulus är rupturerat. Hanne Albert fick ett erkännande och beröm av Robin McKenzie för
denna upptäckt.
Resultat: Både de som centraliserade
och de som periferiserade förbättrades
ungefär lika mycket på ett års sikt.
Minst förbättring sågs hos de patienter
som man inte kunde påverka smärtan
hos Slutsatsen blir att så länge smärtan
är påverkbar så har den god prognos.
Det kan nämnas att patienterna där
smärtan periferiserade fick vila i sängläge vid behov vilket är emot rådande
riktlinjer men i denna studie visade sig
det vara det bästa sättet för dem att bli
smärtfria initialt.

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
Göteborg
4-7 september
Stockholm
6-9 november

B-kurs

Cervikal-och Thorakalryggen
Göteborg
18-21 september
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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omt sektionens evenemang och kongresser

Datum

Ort

6-7 sep 2013

Västerås

R1/R2 Nedre

10-14 jun 2013

Stockholm

R1/R2 Övre

5-6 sep, 23-25 okt 2013

Lund

OMT steg 1 Övre

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

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

Hands-on A introduktion övre och nedre extremiteter

16-17maj 2013

Stockholm

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

16 maj 2013

Umeå

Nacke

17-18 maj 2013

Umeå

Theory & Concepts

24 maj 2013

Helsingborg

Nedre Extremitet

25-26 maj 2013 (Marc Camerford)

Helsingborg

Theory & Concepts

3 okt 2013

Helsingborg

Höft

4-5 okt 2013

Helsingborg

Theory & Concept

17 okt 2013

Stockholm

Nacke

18-19 okt 2013

Stockholm

Axel

6-7 dec 2013

Helsingborg

SI-led

6-8 feb 2014

Helsingborg

Manual Therapy for the Fascia, Laurie McLaughlin PT,
DSc, FCAMT, CMAG. Toronto, Canada

Kurser/Utbildning
OMT utbildning

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

Övriga Kurser
Ultraljudskurser (http://www.hands-onsweden.se)

Kinetic Control

The Performance Matrix		
Movement Performance Screen

27 sep 2013

Stockholm

Movement Optimisation Training

28-29 sep 2013

Stockholm

www.getmovement.se för info och anmälan till Kinetic Control och The Performance Matrix
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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
•
•

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

