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OMT sektionen

Två olika modeller

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 undersök-
ning, behandling och förebyggande av smärtor i leder, muskler och nerver i nacke, rygg och extremiteter. 

I oktober var jag först med på en kurs 
om Movement System Impairment 
med Shirley Sahrmann på Washington 
University, sedan på årskongressen med 
AAOMPT (motsvarande OMT sektio-
nens årskongress men lite större) i Cin-
cinnati. Det blev tvära kast mellan två 
ytterligheter. På MSI kursen dominera-
de ”the Kinesiopathologic Model of 
movement system” och på AAOMPT 
mötet ”the Pathokinesiologic Model of 
movement system”. Den första före-
språkas av Shirley Sahrmann och inne-
bär att störda rörelsemönster kan orsa-
ka någon form av patologi i rörelseap-
paraten och det andra, den traditionella 
modell som vi alla skolats in i från 
grundutbildning och framåt, att patolo-
giska förändringar ger upphov till stör-
da rörelsemönster. 

I vår yrkesroll rör vi oss mellan dessa 
båda modeller hela tiden. Den patokin-
esiologiska är fortfarande den modell 
som dominerar skolorna runt i världen, 
inklusive AAOMPT kongressen 2013. 
Men den modellen borde bara använ-
das till att förstå de antalgiska rörelse-
mönster som uppstår vid skada och i 
ett subakut stadium. Den kinesiopato-
logiska modellen går flera steg längre 
och står för analysen av skadans upp-
komst och för att minimera risken för 
recidiv.  

Om samhället i stort förstod vikten av 
den kinesiopatologiska modellen skulle 
sjukgymnastyrket blomstra. Vi skulle 
få en helt annan ställning i samhället.  
Som experter på tolkning av rörelser 
skulle vi få fullt upp med att förebygga 
besvär hos barn, ungdomar och äldre i 
alla möjliga olika sammanhang.  Om 
det blev lika naturligt att analysera sitt 
sätt att röra sig som att gå till tandläka-
ren och analysera sin tandstatus skulle 
förmodligen stora samhällsekonomiska 
besparingar kunna göras genom före-
byggande av belastningsskador. 
Nu är vi inte där än men vi använder 
ändå den kinesiopatologiska modellen i 
allt större utsträckning idag. Intresset 
för motorisk kontroll växer tydligt 
inom sjukvård och friskvård.  

Ingen av dessa modeller utesluter den 
andra, men ”the Kinesiopathologic mo-
del” lyfter fram vårt yrkeskunnande 
betydligt mer eftersom vi inom denna 
modell blir experterna på att tolka rö-
relser. I ”the Pathokinesiologic model” 
handlar det mer om att rätta till det 
som patologin orsakat- alltså ett mer 
kortsiktigt agerande.  

 Så i min värld, i mitt eget kliniska 
arbete, använder jag ”the Kinesio-
pathologic model” till 90% och 
lämnar resterande 10% till ”the 

Pathokinesiologic model”, dessa 10% 
representerar patienter med akuta/
subakuta skador under läkning där det 
främst handlar om att informera pa-
tienten om vikten av rätt belastning för 
god läkning och hållfasthet och ge lug-
nande besked. 
Till sist vill jag önska er alla trevlig läs-
ning och ni som jobbar med forsknings-
projekt,  glöm inte att söka bidrag från 
Hemborgs minnesfond- se hemsidan. 
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Rättelse
I förra numret av MANUALEN referades en studie som 
Eva Rasmussen Barr presenterade på OMT/IM kongres-
sen. Det som inte nämndes i referatet var att den som 
genomfört studien heter Hannah Carlsson. Studien är nu 
publicerad i Manual Therapy 18 (2013) 103e110 ”Clini-
cal screening tests for assessing mo-
vement control in non-specific low-
back pain. A systematic review of 
intra- and inter-observer reliability 
studies”. Vidare gäller rättelse att 
författarna rekommenderar mag-
liggande knäböj (Prone knee bend), 
inte höftböj.

ORTOPEDISK MANUELL TERAPI

MANUALEN
sjukgymnaster i forskning och praktik

NR 4 | 2013

Ryggdagen – lyckat 
samarbete på Sjuk-
gymnastdagarna.

Boka in årskon - 
gres serna 2014!

Lars Degerfeldt vid en av 
patientdemonstrationerna 
under Ryggdagen på Sjuk-

gymnastdagarna.



MANUALEN 4 | 2013 5

u

Under Sjukgymnastdagarnas sista 
dag arrangerades ett antal olika ut-
bildningsdagar av de olika sektioner-
na. ”Ryggen en utmaning för sjukgym-
naster” arrangerades gemensamt av 
OMT-sektionen, Sektionen för Fysisk 
aktivitet och Idrottsmedicin, MDT-sek-
tionen och OK-sektionen. SgSS (Sek-
tionen för Smärta och sensorisk stimu-
lering) ordnade en dag med rubriken 
”När blir smärtan långvarig?”. Refe-
rat från de båda utbildningsdagarna 
följer här.

Anneli Gutke, Med dr, leg. sjukg, speci-
alist obstetrik, gynekologi och urologi, 
inledde dagen med att ge en översiktlig 
information om prevalens, samhäll-
skostnader, klassificeringssystem och 
evidensgrad för behandling vid länd-
ryggssmärta. 
Ländryggssmärta är vanligt förekom-
mande, vilket livstidsprevalensen på 
60-80% samt punktprevalensen på 13-
18% visar. Även om de allra flesta är 
besvärsfria efter 2 mån så är det ett reci-
diverande problem där ca 75% har 
kvarstående ländryggssmärta efter 1 år.  
Det finns ett antal kända riskfaktorer 
för utvecklandet av långvarig ryggsmär-
ta, dessa redogjorde både Anneli Gutke 
och Carola Betten för. De individuella 
riskfaktorerna utgörs bl. a av ålder, ge-
nerell hälsa, utbildningsnivå och BMI. 

De fysiska riskfaktorerna utgörs bl. a av 
smärtans intensitet, radierande smärta 
och smärtans duration. Arbetsrelatera-
de riskfaktorer är bl. a trivsel, möjlighet 
att påverka sitt arbete samt sjukskriv-
ning. Komorbiditet som smärta i andra 
kroppsdelar, depression och psykia-
triskt tillstånd utgör också riskfaktorer. 
Det har på senare år kommit stu-
dier som visar att vi behöver klassi-
ficera ländryggssmärta för att kun-
na matcha behandlingen. Klassifi-
kation av ländryggsmärta kan göras 
på olika sätt och Anneli Gutke gick 
igenom några olika system som 
både kan vara kompletterande och 
exkluderande. Klassifikation kan t. 
ex göras genom mekaniska under-
sökningar där de vanligaste är 
OMT och MDT. Det är också 
mycket viktigt att identifiera röda och 
gula flaggor vid klassificering. 
Anneli Gutke avslutade sin presenta-
tion med att betona vikten av att använ-
da aktiva behandlingsstrategier så att 
patienten ökar tilltron till sin egen för-
måga, minskar rörelserädslan och lär sig 
att hantera sina besvär. Detta kan mins-
ka konsekvenserna av ländryggssmärta 
vid recidiv.

Patientdemonstrationer 
Efter den här teoretiska bakgrundsin-
formationen tog utbildningsdagen en 

vändning åt det mer praktiska hållet. 
Ragnar Faleij visade en patientdemon-
stration utifrån OMT-principen och 
Lars Degerfeldt utifrån MDT-princi-
pen. Även om undersökningsgången 
skiljer sig åt visade sig de efterföljande 
diskussionerna på många likheter, bl.a 
avseende behandlingsupplägg!

Sjukgymnastik istället för kirurgi
Under eftermiddagen presenterade Gu-
nilla Limbäck Svensson (Med dr, leg. 
sjukg) sin avhandling ”Strukturerad 
sjukgymnastisk behandling för patienter 
med diskbråck, med syfte att undvika 
kirurgi. Postoperativa riktlinjer vid disk-
bråckskirurgi”.  De patienter som ingick 
i studien hade haft smärta i mer än 6 
veckor, hade MR-verifierat diskbråck 
med bruten yttre anulus och överens-
stämmelse mellan MR och kliniska 
fynd. Patienter med cauda equina sym-

Ryggen en utmaning för sjukgymnaster

Lars Degerfeldt Anneli Gutke Carola Betten Gunilla Limbäck Svensson

Ragnar Faleij, Carola Betten, Anneli Gutke, 
Gunilla Limbäck Svensson, Lars Degerfeldt 
och Tomas Lihagen.
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tom exkluderades. Interventionen 
sträckte sig över 9 veckor och började 
med MDT-behandling med syfte att 
minska smärtan och minska retningen 
av nervroten. Därefter lades individuellt 
anpassad stabiliserande träning succes-
sivt till. Resultaten visade att efter 2 
veckor hade smärtan centraliserats hos 
51% av patienterna och 24% var smärt-
fria. Både bensmärta och ryggsmärta 
hade förbättrats. Utöver smärta hade 
också ryggfunktion, rörelserädsla, de-
pression, tilltro till sin egen förmåga och 
hälsorelaterad livskvalitet förbättrats. 
Intressant var också att patienterna inte 
längre kvalificerade för operation. 
Sammanfattningsvis betonar Gunilla 
Limbäck Svensson tidig aktiv träning 
och betydelsen av att identifiera patien-
ter med rörelserädsla. Den strukturera-
de sjukgymnastiska behandlingen ska 
syfta till att minska smärta, stärka tilltro 
till sin egen förmåga och ge en positiv 
syn på fysisk aktivitet, innan operation 
övervägs. Att informera patienten om 
att diskbråck är en ofarlig åkomma som 
läker ut, men som kan vara väldigt 
smärtsamt inledningsvis, kan vara en 
hjälp på vägen för att uppnå detta.
Vi fick också tips om 2 andra avhand-
lingar, skrivna av sjukgymnaster, som 
handlar om postoperativa riktlinjer för 
diskbråckskirurgi: Guilla Kjellby 
Wendt, 2001 och Ann-Christin Johans-
son 2008. På LSR:s hemsida finns också 
nationella riktlinjer för patienter som 
genomgått diskbråckskirurgi.

Screening av risken att utveckla  
långvarig ryggsmärta
Carola Betten, leg.sjukg, MSc, specialist 
OMT, fortsatte dagen med sin presenta-
tion av Keele STarT Back Screening 
Tool. Detta är ett screeninginstrument 
avseende fysiska och psykosociala risk-
faktorer (gula flaggor) som är utvecklat 
för patienter med ländryggssmärta och 
som screenar risk för utveckling av 
långvarig ryggsmärta. Formuläret ut-
vecklades vid Keele University 2008 
och översattes till svenska av Carola 
Betten 2012. Det är ett självskattnings-

formulär som består av 9 frågor där 
patienten svarar utifrån de 2 senaste 
veckornas symtom. Fråga 1-4 berör 
fysiska riskfaktorer och fråga 5-9 psyko-
sociala riskfaktorer. Patienterna sub-
grupperas i 3 grupper avseende prog-
nostiska faktorer: låg risk, medelhög 
risk och hög risk att utveckla långvarig 
ryggsmärta. Det finns också ett behand-
lingskoncept utifrån subgruppering, 
d.v.s behandling utifrån prognos. De 
patienter som hamnar i gruppen med 
låg risk behöver bekräftelse och råd, bl. 
a om fysisk aktivitet samt 
ev. medicinering. De som 
hamnar i gruppen med 
medelhög risk, de som ffa  
uppvisar fysiska riskfakto-
rer som radierande smärta 
eller stora fysiska begräns-
ningar, behöver individuell 
sjukgymnastisk behandling 
utifrån kliniska fynd. De 
som hamnar i gruppen 
med hög risk behöver ock-
så individuell sjukgymnas-
tisk behandling utifrån 
kliniska fynd, men med mer beteende-
inriktade behandlingsmetoder. Då det 
visat sig att de psykosociala riskfakto-
rerna, bl. a tilltro till sin egen förmåga 
och rörelserädsla, har visat sig spela en 
betydande roll vid övergången mellan 
akut och långvarig smärta, är det viktigt 
att kunna identifiera dessa. Keele STarT 
Back Screening Tool är enkelt att an-
vända och den engelska originalversio-
nen uppvisar god reliabilitet, validitet 
och prediktivitet. Den svenska versio-
nen har hittills testats för validitet, som 
visar sig vara god. Formuläret finns att 
tillgå på Keele Universitys hemsida 
samt på LSR:s hemsida under mätmeto-
der. Formuläret är inskickat för publice-
ring men ännu ej accepterat, varför det 
fortfarande kan bli förändringar i den 
version som finns publicerad. 

Återgång till idrott efter ryggskada
Tomas Lihagen, examen i OMT, CSPT, 
avslutade dagen med en presentation 
om återgång till idrott vid ryggskada. 

Han betonade vikten av att hitta idrot-
taren där den befinner sig, samt att iden-
tifiera orsakssamband mellan yttre och 
inre faktorer.  Ett problem för många 
idrottare är att läkningstiden för många 
skador är lång. Det är därför mycket 
viktigt att hjälpa till med copingstrate-
gier. Var noga med att förklara för idrot-
taren vad som händer i kroppen redan 
när du gör din funktionsanalys, så att 
idrottaren kan se samband mellan vissa 
rörelser eller belastningar och smärta 
eller andra funktionsstörningar. Det är 

också viktigt att berätta om prognosen 
för läkning av den biologiska skadan och 
troligt tidsperspektiv för tillbakagång i 
idrott. Förbered idrottaren för eventuel-
la bakslag och sätt upp tydliga mål med 
rehabiliteringen. Se till att idrottaren 
stärker tilltron till sin egen förmåga så 
att de kommer tillbaka till tidigare nivå 
eller till nya mål. Det är inte bara be-
handlingen som är viktig, utan det är 
även viktigt att se över vardagslivets be-
lastning. Ett exempel kan vara att trans-
porten till och från match är värre än 
idrotten i sig vid t.ex diskogen smärta. 

En del av materialet från utbildningsda-
gen finns på LSR:s hemsida. Gå in på 
Sjukgymnastforbundet.se/sjukgymnast-
dagarna och klicka dig vidare till Utbild-
ningsdagen.

Text av Nina Nilsson  
nina@omtsweden.se

Tomas Lihagen
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”När blir smärtan långvarig? Vi vet 
inte om det är någon i rummet som 
verkligen förväntar sig att få frågan 
besvarad fullt ut under dagen, men vi 
ska presentera delar av den kunskap 
vi har idag…”

Så inleddes dagens föreläsning om lång-
varig smärta, anordnad av SgSS (Sektio-
nen för Smärta och sensorisk stimule-
ring). ”Smärta är en obehaglig sensorisk 
och känslomässig upplevelse förenad 
med vävnadsskada eller hotande väv-
nadsskada eller beskriven i termer av 
sådan skada” (International Associa-
tion for the Study of Pain, IASP). Anna 
Persson är nästan färdig anestesiolog 
och forskare inom området postopera-
tiv smärta, Lunds universitet. Hon be-
rättar om smärtfysiologi och om olika 
komponenter i en smärtupplevelse på 
ett tydligt och pedagogiskt sätt. Bilden 
om A-delta och C-fibrer, omkopplingar, 
interneuron, smärtbanor, spinala reflex-
er, perifer-, spinal- och central sensiti-
sering växer sig fram under morgonens 
föreläsning. Hon beskriver hur den 
akuta smärtan kan övergå från att vara 
en varningssignal med ett tydligt syfte 
och med adekvata skyddsreaktioner i 
kroppen, till att övergå i en långvarig 
smärta utan nytta eller mål, men ofta 
med svårt lidande för patienten. Man 
vet att 10-50 % av de patienter som 
upplevt kraftig smärta postoperativt 
utvecklar en långvarig smärta.
I den akuta smärtbilden fås en perifer 
sensitisering med hyperalgesi i det 
drabbade området.  Blodflödet minskar 
initialt för att dämpa blödning, och 
ökar sedan för att påskynda läkning. 
Den inflammatoriska komponenten i 
smärtan har en specifik uppgift, och 
det finns tveksamheter i resonemanget 
om smärtan och inflammationen ska 
behandlas med läkemedel, så länge den 
tjänar ett syfte. Om den inte längre 
tjänar ett syfte måste smärtan behand-
las! 

När blir smärtan långvarig?
Smärtans fysiologi
Vid en långvarig, kvarstående smärta 
har de naturliga inflammationskompo-
nenterna, den perifera sensitiseringen 
och det primära syftet med smärtan 
som försvar, övergått till en smärta or-
sakad av neuroplastiska förändringar i 
CNS utan känd funktion eller nytta. 
Smärthämningen via Gate-control och 
descenderande bansystem har upphört 
att fungera på ett adekvat sätt och även 
mild beröring och tryck kan av patien-
ten upplevas som smärta. Oro och räds-
la ökar ytterligare smärtkomponenten 
med adrenalin och cortisol frisättning 
som följd. Kroppen drar igång en stress-
respons som frigör en hel kaskad med 
smärta. Risken är stor att kroppen ut-
vecklar ett ”smärtminne” och har krop-
pen en gång lärt sig detta är smärtan 
svår att bli av med. Det finns fortfaran-
de många frågetecken kring när en 
smärta övergår till att bli långvarig, men 
vi vet även mycket. Vad vi vet är att det 
ÄR viktigt att förebygga smärta när det 
går, för att ett smärtminne inte ska be-
fästas, för att den inte längre tjänar nå-
got syfte och innan den har gått för 
långt! 

Sjukgymnastens perspektiv
Dagens föreläsning fortsätter med ett 
mer kliniskt perspektiv på hur sjuk-
gymnaster bedömer och behandlar pa-
tienter med långvarig smärta utifrån 
leg. Sjukgymnasters Karin Edler, 
Eva-Lotte Karlsson och Helena Löwen 
Åbergs kliniska erfarenheter.
Långvarig smärta definieras ofta som 
smärta som varat i minst tre månader. 
Ofta finns en till synes oklar anledning 
till den långvariga smärtan och patien-
terna vet inte varför de har ont. De är 
rädda och oroliga och det är inte längre 
endast smärtan som behöver utredas. 
Till vår hjälp finns ett stort antal valide-
rade och reliabla mätinstrument, och 
smärtteckningens betydelse vid bedöm-
ningen kan ge oerhört mycket informa-

tion och är värd att lägga tid och krut 
på. Faktorer såsom rörelserädsla, oro, 
nedstämdhet, depression, läkemedel, 
faktorer i omgivningen och patientens 
tankar och känslor blir oerhört viktiga 
att identifiera, då dessa är riskfaktorer 
vid utvecklandet av långvarig smärta 
och kan vara hindrande faktorer i en 
rehabilitering. Ändå är det kanske vik-
tigt att vi inte sätter smärtan i ett alltför 
stort fokus. Kanske är det så som en av 
sjukgymnasterna påpekar att ”smärta är 
det som inte går över ju mer man ältar 
det. Det föder och göder det.” 

Smärtans volymknapp
Många patienter är oroliga för sina 
symptom och en psykologisk lidande 
komponent finns alltid med vid en 
långvarig smärta. Trettio till sextio pro-
cent av patienterna uppfyller tecknen 
för klinisk depression. Alla sjukgym-
naster har inte tillgång till ett team med 
kuratorer, läkare och psykologer i sin 
rehabilitering och även om det säkerli-
gen underlättar i arbetet med att mot-
verka långvarig smärta, så finns det med 
rätt redskap och rätt tänk ändå mycket 
vi kan göra för att lindra lidandet hos 
denna patientgrupp. Smärtans ”volym-
knapp” har satts på högsta volym – den 
ska vi tillsammans försöka skruva ned. 

Att hantera smärtan
Vid behandling är det viktigt att förkla-
ra och ge patienterna redskap. Patien-
tens egna tankar och känslor är viktiga, 
bemötande är viktigt, sömn är viktigt, 
placebo är inte att förringa. Patienten 
behöver få en förklaring till sitt smärt-
tillstånd. Vad är det som gör ont? Är 
det farligt? Patientens egen uppfattning 
om vad smärtan beror på och vilka fö-
reställningar han/hon har om vad som 
orsakar smärtan är oerhört viktiga fak-
torer att ta hänsyn till. Farhågor kan 
vara ett hinder för läkning eller för ac-
ceptans av smärta. Vad har patienten 
för förväntningar på behandlingen? Är 
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förväntningarna realistiska? Vad har 
patienten för inneboende resurser och 
hur kan hon använda sig av dem? Att 
patienten så småningom vågar försöka 
utmana sin smärta, hittar strategier för 
att känna kontroll över smärtan och får 
upp ögonen för allt han/hon kan göra 
trots smärtan är också viktigt. Patienten 
måste känna hopp och mening och 
målet måste kännas meningsfullt. Me-
ningsfullhet ger motivation. 

Sedan följer ett långvarigt arbete i att 
förändra tankar, känslor och beteenden 
och förhoppningsvis finna att de neuro-
plastiska förändringarna i CNS ingår i 
en, åtminstone till viss del, reversibel 
process. Behandlingsmålet är inte be-
svärsfrihet! Vi får börja med att skruva 
ned smärtvolymen… 
Smärtdagen avslutades med att sam-
manfatta senaste forskning kring multi-
modal rehabilitering och utvärdering 

med hjälp av de kvalitetsregister som 
finns för denna patientgrupp. En del av 
materialet från utbildningsdagen finns 
på LSR:s hemsida. Gå in på Sjukgym-
nastforbundet.se/sjukgymnastdagarna 
och klicka dig vidare till Utbildningsda-
gen.

Text av Helena Wreeby  
helena@omtsweden.se

För ungefär ett år sedan talade jag med 
OMT-sektionens ordförande Björn 
Aasa som undrade om jag var intresse-
rad av att åka till Seychellerna, man kan 
ju bara svara ja utan att veta så mycket 
mer. Björn berättade att han varit där 
för fem år sedan då han blev inbjuden 
att komma ner och undervisa sjukgym-
nasterna, Björn beskrev en fantastisk 
resa i ett fantastiskt land. Denna gång 
var dock planen att ta med svenska 
sjukgymnaster och läkare på kurs till 
Seychellerna. Genom Björn kom jag 
därför i kontakt med Lennart Swenson 
från Umeå, mannen som brinner för att 
hjälpa Seychellerna på alla sätt och vis.

Utbyte med fokus på miljöfrågor
Lennart berättade att utbytet mellan 
Umeå och Seychellerna startade redan 
1999 genom att en grupp högstadieele-
ver på 25 personer, inbjöds av Ministry 
of Education till ett utbyte med fokus 
på miljöfrågor och hållbar utveckling. 

Detta utbyte har sedan dess skett i stort 
sett varje år med likartade gruppstorle-
kar från båda länderna och med boende 
hos varandra. Under alla dessa år har 
utbyten även skett inom många andra 
områden, exempelvis hälso- och sjuk-
vård, musik, sång, dans, idrott, etc. År 
2001 utnämndes Lennart till Seychel-
lernas Konsul i Sverige med efterföljan-
de medborgarskap 2010. År 2003 be-
sökte dåvarande Utbildningsministern, 
nuvarande Vicepresidenten, Danny 
Faure Umeå inbjuden av Umeå Kom-
mun. I detta sammanhang underteck-
nades ett formellt samarbetsavtal, mot-
svarande Vänortsavtal, mellan Umeå 
Kommun och Seychellerna. Dessutom 
skrevs ett avtal mellan Umeå Universi-
tet - Seychellerna och Handelshögsko-
lan i Umeå - Seychellerna.

Undervisning i ultraljudsdiagnostik
Jag gjorde ett mailutskick till ett hund-
ratal kollegor med erbjudande om en 

kursresa till Seychellerna under påsk-
veckan i år, The Hip-An Update blev 
kurstema. Det tog inte många dagar 
innan kursresan var fylld och det blev 
en fantastisk resa med 40 deltagare där 
vi bland annat träffade nästan alla (13) 
sjukgymnasterna från Seychellerna som 
kom ut till ön La Digue för att delta i 
kursen. Niklas Norlén undervisade 
även i ultraljudsdiagnostik vilket var 
mycket uppskattat, speciellt av de 
Seychelliska kollegorna som sannolikt 
inte hade sett det tidigare. Ett annat 
uppskattat moment var att vi hade pa-
tientmottagning och behandlade öns 
invånare efter bästa förmåga med ma-
nuell terapi och enkla träningsredskap 
som Redcord och Terraband. När allt är 
så nära, man går eller cyklar på ön, hin-
ner man naturligtvis även med att se sig 
omkring samt att bada och sola lite. 
Under höstlovsveckan i år annonsera-
des en ny resa på temat The Shoul-
der-An Update. Då åkte vi ner trettio 

Kursresor till Seychellerna 2013-2014

u
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Pinto D, Robertson MC, Abbott JH, Hansen P, and  Campbell AJ on behalf of the MOA Trial 
Team. Osteoarthritis and Cartilage 21 (2013) 1504-1513  
 
Study design:  Economic Evaluation  
 
Objective: To evaluate the cost effectiveness of manual physiotherapy, exercise physiotherapy, and a combina-
tion  
of these therapies for patients with osteoarthritis of the hip or knee. 
 
Summary:  206 Adults who met the American College of Rheumatology criteria for hip or knee osteoarthritis 
were included in an economic evaluation from the perspectives of the New Zealand health system and society 
alongside a randomized controlled trial.  Outcomes:  Resource use was collected using the Osteoarthritis Costs 
and Consequen-ces Questionnaire. Quality-adjusted life years (QALYs) were calculated using the Short Form 
6D. Willingness-to-pay threshold values were based on one to three times New Zealand’s gross domestic prod-
uct (GDP) per capita of NZ$ 29,149 (in 2009). 
Results: All three treatment programmes resulted in incremental QALY gains relative to usual care.  From the     
perspective of the New Zealand health system, exercise therapy was the only treatment to result in an incremen-
tal cost utility ratio under one time GDP per capita at NZ$26,400 ($34,081 to $103,899).  From the societal per-
spective manual therapy was cost saving relative to usual care for most scenarios studied.  Exercise therapy re-
sulted in incremental cost utility ratios regarded as cost effective but was not cost saving.  For most scenarios 
combined therapy was not as cost effective as the two therapies alone. 
Conclusions: In this study, exercise therapy and manual therapy were more cost effective than usual care at 
policy relevant values of willingness-to-pay from both the perspective of the health system and society. 
 
Commentary 
I have included this follow-on study from the RCT covered in paper one as I feel that economic evaluation of 
what we do as physiotherapists and manual therapists in particular will become increasingly important as we 
go forward. A number of countries currently have shrinking economies but nearly all  western world countries 
face increasing financial strain on their health budgets.  Unless we can demonstrate what we do is cost effec-
tive, policy makers may not look as favourably on allied health services such as physiotherapy in their future 
fiscal decision making.  In many countries physiotherapist are primary care practitioners and so going to the 
GP is not always the patient’s first consultation. In countries where GP’s are still the gate keepers to physio-
therapy this research would indicate it is more effective to have care from a manual therapist for OA of the knee 
and hip compared to being managed by the GP or other health care providers.  This type of information also 
needs to be given to patients so that they can make an informed choice as to which health care provider they 
choose to spend their health dollars on.  

Congratulations to the UK bid committee  
for a successful bid.  

 
Join us on July 4th –8th  2016  

Glasgow , Scotland 
For further information:  

http://www.ifomptconference.org 

 Manual therapy, exercise therapy, or both, in addition to usual care, for osteoarthritis of the hip  
or knee 2: economic evaluation alongside a randomized controlled trial.  

IFOMPT 2016 : IFOMPT Conference Glasgow 
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Early use of thrust manipulation versus non-thrust manipulation: A randomized 
 clinical trial. 
 
Authors: Cook, C., Learman,K., Showalter, C., Kabbaz,V., and O’Hallaron, B. Manual 
Therapy 18 (2013) 191-98  
Objective: To investigate the comparative effectiveness of early use of thrust (TM) and non-thrust  
manipulation (NTM) in sample of patients with mechanical low back pain (LBP).  
Study design: A randomized  multicentre controlled trial  
Summary: Patients with mechanically reproducible LBP,  age >18-years were recruited, then were ran-
domized into two treatment groups TM and NTM. Outcome measures:  The Oswestry Disability Index 
(ODI) and a Numeric Pain Rating Scale (NPRS), with secondary measures of Rate of Recovery, total visits 
and days in care, and the work subscale of the Fears Avoidance Beliefs Questionnaire work sub scale 
( FABQ-w) were used. Statistics:  A two-way mixed model MANCOVA was used to compare ODI and 
pain, at baseline, after visit 2, and at discharge and total visits, days in care, and rate of recovery (while con-
trolling for patient expectations and clinical equipoise).  Results: A total of 149 subjects completed the trial 
and         received care over an average of 35 days. There were no significant differences between TM and 
NTM at the second visit follow-up or at discharge with any of the outcome categories.  Personal equipoise 
was significantly associated with ODI and pain.  Conclusion:  The findings suggest that there is no differ-
ence between early use of TM or NTM, and secondarily, that personal equipoise affects study outcome.  
Within-groups changes were significant for both groups. 
 
Commentary 
Cook and colleagues have designed a very pragmatic multi-centre study to investigate the effects of thrust 
and non-thrust techniques in the management of mechanical low back pain.  There are a number of inter-
esting features to this study.  Firstly, once patients were allocated to the NT or TM groups, treatments were 
applied by the therapists commensurate with the group allocation.  After these first two treatments were  
delivered, the pragmatic nature of the design meant the therapists were free to choose whatever manual  
therapy treatment approach they felt appropriate for the patient for the remainder of the treatment sessions 
and until discharge.  This design more closely reflects clinical practice.  Secondly, the concept of personal 
equipoise was examined in this study.  Personal equipoise reflects the personal beliefs (preference or lack of 
a preference) of the clinicians who are involved in the trial toward one treatment arm or the other. This is 
an important variable to consider as we all have a bias towards interventions we think work or not, and 
often we are guilty of making patients fit our treatment biases rather than applying other treatments that 
may   better suit the patient.  The results of this study indicated that both NT and NTM were effective in the      
management of mechanical low back pain.  This result is not surprising as one would hope that any patient 
with mechanical back pain would respond well to manual therapy and exercise.  However, the study also 
clearly demonstrated that personal equipoise did significantly influence the main dependent variables.  On-
ly 1/3rd of the clinicians in the study had a truly unbiased view that neither technique was more beneficial 
than the other, the remainder clearly demonstrated that their bias to one technique or another had a signifi-
cant influence of the patients changes in pain and disability.  Overall a nice study, may this type of design 
be used more often in future studies.  

 

 
Finally for all those clinicians that are frustrated at not being able to get access to key journals,              

Elsevier has now made available free access to past editions of manual therapy. Just follow this link: 

 http://www.manualtherapyjournal.com/content/ymath-online-collections. 

An IFOMPT  Publication 

Interested in contributing? 
If you would like to make any contributions to the Manual Therapy Research Review please contact  
Dr Duncan Reid on duncan.reid@aut.ac.nz.   
 
For further information on IFOMPT please visit our website www.ifompt.org  
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personer och upprepade i stort sett 
samma program tillsammans med våra 
Seychelliska kollegor. Denna gång hade 
vi även med oss professor emeritus 
Lars-Eric Thornell från Umeå som 
bland annat föreläste om träningsvärk 
och trapeziusmyalgi.

Avancerad ultraljudskurs
Som ett lyckligt sammanträffande 
firar detta utbyte med Seychellerna 
15 år under 2014 samtidigt som 
Umeå kommer att stå värd som Euro-
pas Kulturhuvudstad 2014. Seychel-
lernas President Mr Michel är tillsam-
mans med Kultur- och Turistminis-
tern Mr St Ange personligen inbjud-
na att närvara vid ”The Grand 
Opening” 31/1 - 2/2 2014 i Umeå. En 
jubileumsresa Påsken 2014 planeras 
med 45 personer från Umeå och själv-
klart skall vi svenska sjukgymnaster åka 

Deborah Falla, 
Martin B. Josefsen
”Cervicogenic Headache 

and Dizziness”

 Master Course (Del 1), Jan 30–Feb 1 2014

Supervised Course (Del 2), March 27–29 2014 

Lärare: Deborah Falla, Martin B. Josefsen. 

Plats: Haninge Fysiocenter

Kostnad: 6 300 kr(exkl moms) för OMT medlem.
7 000 kr (exkl moms) för icke medlem. Kursmaterial,  

fika för- och eftermiddag samt lunch ingår.
Antal platser: Endast 20 platser/kurs.

Anmälning och mer information:  
www.omtsweden.se.  

Klicka på ”Evenemang”, ”Kurser”.

Eller mail: kalle@omtsweden.se

Välkommen med din anmälan! 

OMT sektionen

NYHETSBREV 
från IFOMPT
Utkommer 3 gånger per år,  
läs i sin helhet på hemsidan  
www.omtsweden.se

Welcome  
In the issue papers are reviewed on the effectiveness of manual therapy and exercise in the treatment of OA 
of the knee and hip, and the cost effectiveness of manual therapy in the treatment 
of OA of the knee and hip, and a paper on the early use of thrust and non-thrust  
techniques in the management of low back pain.  Enjoy! 
 
About the author: Dr Duncan Reid is a manipulative physiotherapist with 30 years of  
clinical experience.  He is the current Vice President of the International Federation of      
Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). This publication is a part of 
Duncan’s portfolio of  research on the IFOMPT executive. 

This issue: 
 

Manual therapy,      
exercise therapy,   
or both, in addition to  
usual care, for osteo-
arthritis of the hip or 
knee: a randomized 
controlled trial 1:     
Clinical effective-
ness.  P.1 
 
Manual therapy,      
exercise therapy, or 
both, in addition to  
usual care, for osteo-
arthritis of the hip or 
knee 2:  economic  
evaluation alongside 
a randomized con-
trolled trial.  P.2 
 
Early use of thrust   
manipulation versus 
non-thrust manipula-
tion: A randomized 
clinical trial.  P.3 
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Manual therapy, exercise therapy, or both, in addition to usual care, for osteoarthritis of the hip or knee: 
a randomized controlled trial. 1: Clinical effectiveness. 
Authors: Abbott HA, Robertson MC, Chapple C, Pinto D, Wright AA, De la Barra SL, Baxter GD,     
Thesis JC, Campbell AJ, On behalf of the MOA Trial Team  
Osteoarthritis and Cartilage 21 (2013) 525-534 
Study Design: A 2 x2 factorial randomized controlled trial.  
Objective: To evaluate the clinical effectiveness of manual physiotherapy and/or exercise physiotherapy in 
addition to usual care for patients with osteoarthritis (OA) of the hip or knee. 
Summary: 
Participants were 206 adults (mean age 66 years) with hip or knee OA randomly allocated to receive manual 
physiotherapy (n =54), multi-modal exercise physiotherapy (n =51), combined exercise and manual physiother-
apy (n =50), or no trial physiotherapy (n= 51).  The primary outcome was change in the Western Ontario and 
McMaster osteoarthritis index (WOMAC) after 1 year.  Results:  193/206 participants (93.2%) were retained at 
follow-up. Mean (SD) baseline WOMAC score was 100.8 (53.8) on a scale of 0-240.  WOMAC scores at 1 year 
compared with the usual care group of 28.5 for usual care plus manual therapy, 16.4 for usual care plus exercise 
therapy, and 14.5 for usual care plus combined exercise therapy and manual therapy.  There was an antagonistic 
interaction between exercise therapy and manual therapy (P < 0.027).  Conclusions: Manual physiotherapy 
provided benefits over usual care that was sustained to 1 year.  Exercise physiotherapy also provided physical 
performance benefits over usual care.  There was no added benefit from a combination of the two therapies. 
 
Commentary 
This study is important to manual therapist across the world.  Most countries are  now facing a growing 
population of patients who are living longer with more chronic disease, OA being one of these.  There are 
a number of guidelines that strongly advocate physiotherapy  in the management of OA.  This study pro-
vides strong evidence of the effectiveness of manual therapy in particular over usual care.  Usual care  
was offered by their own general practitioner or health care provider.  The other interventions (manual 
therapy, exercise or the combination) were provided along with usual care. Results indicated that the 
manual therapy was superior in outcomes to the usual care, exercise therapy and the combinations.  These 
finding are consistent with another studies in people with OA hip by Hoeksma et al (2004) that also 
demonstrated superiority of manual therapy including HVT to the hip over exercise.  In fact, the authors 
of this study recommend that the two interventions of manual therapy and exercise are not delivered con-
currently but that adequate time is given to the patient to have these interventions delivered separately.  
The challenge for many therapists across the world is to ensure people with OA have good access to phys-
iotherapy to receive such effective treatments. 
Reference: Tseng et al  Man Ther. 2006;11:306-315. http:// dx.doi.org/10.1016/J.math.2005.08.009Source: J 
Orthop Sports Phys Ther 2012;42(7):577-592, Epub 14 May 2012. doi:10.2519/jospt.2012.4243                                                                                                                                 
Journal of Manual and Manipulative Therapy 2011; 19(3): 135-142.  

 An IFOMPT Publication 

ner igen. Denna gång är planen att hålla 
en regelrätt diagnostisk ultraljudskurs 
för svenska och Seychelliska sjukgym-
naster samt ev. en avancerad ultraljud-
skurs riktad till de cirka 100 svenska 
sjukgymnaster som redan tagit examen 

på hemmaplan. Målet är även att kunna 
donera ett ultraljud till våra kollegor på 
Seychellerna så att de kan fortsätta att 
växa i sin kliniska diagnostik. Vi plane-

rar även att ha en parallell träningskurs 
med egen träning och utbildning i funk-
tionell träning vilket varit önskemål 
från tidigare deltagare och de Seychel-
liska sjukgymnasterna kommer sanno-
likt att ha stor nytta av det. Naturligtvis 

blir det fullt program med patientkli-
nik och spännande studiebesök på 
olika platser.

Är du intresserad av att följa med kan 
du maila mig på e-mail: ragnar@hfc.
se så skickar jag information. Anmä-
lan och betalning av jubileumsresan 
påsken 2014 måste vara gjord innan 
jul så det gäller att bestämma sig 
snabbt.

Hoppas vi ses i påsk,

Ragnar Faleij
Haninge FysioCenter
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Som kliniskt verksam sjukgymnast och 
med intresse för träning före och efter 
höftprotesoperationen var det ett nöje 
att lyssna på föredraget ”Att börja på ny 
kula ” under SOF dagarna i Uppsala. 
Sjukgymnasterna Frida Olhström och 
Ellen Berkow, som arbetar på Akade-
miska sjukhuset i Uppsala, presentera-
de en ny arbetsmodell där man följer 
höftprotesopererade patienter genom 
vårdkedjan med erbjudande om träning 
på kliniken samt med återbesök till 
sjukgymnast istället för till ortopedlä-
karen. Vårdkedjan kan starta med att 
primärvården skickar en remiss för 
bedömning av träningsbehov inför 
eventuell höftprotesoperation. Vid en 
planerad höftprotesoperation ger sjuk-
gymnasterna preoperativ information 

och efter operationen får patienten sed-
vanlig träning under sjukhusvistelsen. 
Tre veckor efter höftoperationen blir 
patienten kallad till sjukhusets öppen-
vård och får möjlighet att träna i grupp 
två gånger per vecka under tre till fyra 
månader. Träningen innehåller sta-
tionsträning samt bassängträning och är 
inriktad mot att öka styrka och förbätt-
ra funktion och därmed optimera gång-
mönstret. Fyra månader efter operatio-
nen får patienten fortsatt träning i pri-
märvården och /eller  FAR-recept.

Anki Skarin, sjukgymnast Mölndals 
sjukhus/styrelsemedlem OK-sektionen 

 Att börja på ny kula

I Uppsala arrangerades i år Svensk 
Ortopedisk Förenings årsmöte
SOF-Ortopediveckan 26-30 augusti 
2013

I underbart sensommarväder möttes vi 
av värdinnor och värdar i svarta kavajer 
och med halmhattar. Temat för årets 
möte var Den åldrande patienten. Kor-
ta sammanfattningar finns att läsa på 
nätet från symposier av de olika gästfö-
reläsarna.; ortopediveckan 2013.
Sjukgymnasterna hade i år ett eget pa-
rallellt möte som innehöll föreläsningar 
om exempelvis: -behandling av rotator-
cuffen hos äldre, -fallförebyggande trä-
ning hos äldre i eget boende, -osteo-
poros, -artros och träning. OK sektio-
nen inom LSR höll i en nätverksträff 
där vi diskuterade rehabilitering efter 
axelprotes. Stefan Jutterdal, förbunds-
ordförande inom LSR kom och pratade 
om arbetet inom förbundet om sina 
visioner och mål. Uppsala bjöd även på 
ett uppskattat socialt program. Vi fick 
vid invigningen vandra i Linnés träd-

SOF-Ortopediveckan 26-30 augusti
gård där vi bjöds på kakbuffé, brunns-
musik och även på plats se Carl von 
Linné spatsera omkring. Onsdagskväl-
len bjöds det till dans på anrika Flus-
tret. Hela veckan avslutades storstilat 
med bal på Uppsala slott, med under-
hållning av bland annat körsångare från 
OD, storbandjazz och sång av Viktoria 
Tolstoy.

Tack till Uppsala för ett uppskattat 
program både vetenskapligt och socialt! 
Vi ser fram mot nästa års SOF- möte i 
Helsingborg.

Maria Liljeros
Leg. Sjukgymnast Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset /Mölndal
maria.liljeros@vgregion.se

”Att börja på ny kula” – sjukgymnasterna 
Frida Ohlström och Ellen Berkow.

”Uppsala Konsert och 
Kongress” – platsen för 
Ortopediveckan 2013. 

Sprillansnytt!

Anna Sprinchorn talar om ”Unhappy 
feet”. Ok-sektionens styrelsemed-
lemmar. AnnChristin Skarin och Ethel 
Andersson passar på att diskutera 
fotproblem efteråt.
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En g(l)ömd orsak till fraktur    
Tommy Cederholm.

Sarcopeni betyder muskelbrist. Som 
ung vuxen är muskelmassan ca 40% 
av kroppsvikten. Muskelmassan 
minskar sedan med ca 50% mellan 
20 och 90 års ålder, 1–2% per år 
efter 50. Det man tappar mest är de 
snabba typ II fibrerna. Muskelbris-
ten gör att man lättare faller och 
ådrar sig frakturer. Man kan testa 
om man har nedsatt muskelfunktion 
med ett 4 m gångtest, där gånghas-
tighet på < 1 m/s är nedsatt. Man 
kan även testa greppstyrka med en 
Jamardynamometer och där är <20 
kg för kvinnor och <30 kg för män 
nedsatt ( detta gäller äldre personer)
Det är många faktorer som påverkar 
när man blir äldre och som bryter 
ner muskulaturen. Detta ingår i åld-
randets katabolism: 
– dåligt födointag
– inaktivitet
– sjunkande hormonproduktion
– inflammation
– oxidativ stress
– socialt nätverk minskar
Detta leder till ”Frailty”= bräcklighet
Inflammation-> aptitlöshet, protei-
nolys, muskelnedbrytning och fett-
nedbrytning. Som ung har man dub-
belt så mycket muskler som fett, 
som gammal tvärtom. Hälfen av alla 
höftfrakturpatienter är underviktiga
Prevention och behandling:
– proteinintag
– träning
Hos äldre som styrketränar kan man 
se en styrkeökning på upp till 200% 
och en ökning av muskelmassan 
med 10%. Det rekommenderade 
dagliga intaget av protein kommer 
för äldre att öka från 0,8 g/kg 
kroppsvikt till 1,3 g/kg kroppsvikt.

Vid pennan, Birgitta Nyberg

Sarcopeni Vårdepisod och Vårdepisods er-
sättning – vad är det? Varför?
Inom vissa regioner/landsting men 
även nationellt inom SKL och Karolin-
ska pågår utredningar och diskussioner 
om Vårdepisoder och Vårdepisodser-
sättning. Ekonomiska diskussioner 
kring hur länge vi ska/bör behandla 
patienter med olika diagnoser pågår 
kontinuerligt sedan länge. Överbehand-
ling eller underbehandling? Vad/vem 
avgör?
En Vårdepisod är hela den period som 
en patient med en viss diagnos vår-
das-behandlas, från början till slut. Det 
skulle kunna röra sig om t.ex. diagno-
sen ACL-ruptur (främre korsbandsska-
da). Där Vårdepisoden påbörjas när 
patienten söker vård första gången 
akut, blir bedömd – kliniskt/bilddiag-
nostik, får diagnos, behandlas konserva-
tivt med ACL-rehabilitering hos Sjuk-
gymnast alternativt behöver ACL-re-
konstruktion med ny postoperativ 
ACL-rehabilitering, postoperativ reha-
bilitering hos sjukgymnast och uppfölj-
ningsbesök hos Ortoped. Eller så kan 
man se Vårdepisoden som en avgrän-
sad period hos Sjukgymnasten och där 
en annan parallell Vårdepisod löper hos 
Ortoped-Läkaren.
Denna period innebär ett antal olika 
undersökningar, ett stort antal besök 
hos Sjukgymnast under lång period, 
ofta under ett års tid. Detta kostar 
pengar för sjukvårdshuvudmannen 
(liksom för den enskilde och samhäl-
let). Detta kan benämnas Vår-
depisodskostnad och den som utför 
uppdraget skulle kunna få betalt för en 
samlad Vårdepisod – en Vårdepisods-
ersättning.
Men hur många besök handlar det om? 
Vem ska avgöra det? På vilka grunder 
ska detta beslutas? Vilka kriterier ska 
finnas för att avgöra om någon är ”fär-
digbehandlad”? Hur stort egenansvar är 
etiskt försvarbart att kräva av patienten 
och hur mycket av rehabiliteringen ska 

ske hos sjukgymnasten under dennes 
överinseende? Individuella förutsätt-
ningar hos patienten måste få avgöra, 
men vilka bedömningsunderlag ska vi 
använda oss av? Eller ska det vara indi-
viduella förutsättningar hos Sjukgym-
nasten som ska avgöra hur länge och 
hur ofta en patient ska gå på bokade 
besök för sin rehabiliteringsträning?? 
Vården i Sverige ska ju vara så jämlik 
som möjligt oavsett hos vilken vårdgiva-
re eller vilket landsting vården utförs i! 
Vem/vilka är bäst lämpade att ta fram 
dessa underlag?
En del diagnoser är bättre och tydligare 
beskrivna i sina ”Vårdprogram” jämfört 
med andra diagnoser, där en del forsk-
ning kan beskriva och styrka optimala 
Vårdepisoder. Men mycket få diagno-
ser har forskningsunderlag för att göra 
beräkningar av Vårdepisodsersättning.
Det vore olyckligt om andra yrkeskom-
petenser och/eller tjänstemän skulle bli 
de som bestämmer riktlinjer utan Sjuk-
gymnastiskt deltagande, för diagnosom-
råden som är väldigt Sjukgymnastinrik-
tade. Vi Sjukgymnaster, med kompe-
tens inom respektive Specialist-/sek-
tionsområde borde engagera oss i dessa 
frågor och utredningar i detta tidiga 
skede!
Vi i OK-sektionen vill skicka en upp-
maning till alla LSRs sektioner samt till 
LSR centralt (FS, Vetenskapliga råd, 
Professionsråd) att lyfta denna fråga! 
Hur kan vi gå vidare med detta? Kan vi 
hitta ett sätt att strukturera, systemati-
sera, katalogisera olika diagnoser inom 
våra sektioner, med rekommenderade 
riktlinjer kring vårdepisoder (innehåll, 
omfattning och utvärderingsmål)?
Styrelsen i Ortoped-Kirurgiska (OK) 
sektionen (genom Lotta Wikström) 
Oktober 2013
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Danska institutet för Mekanisk Diag-
nostik och Terapi anordnade en ut-
bildningsdag i Nyborg på Fyn 24/9
Chronic Low Back Pain: A Pat-
ho-Anatomic Oriented Classification
Tom Petersen PT, PhD (DK)
Mark Laslett PT,Dip MDT, PhD 
(NZ)
Tom Petersen är sedan flera år känd 
bland svenska sjukgymnaster som följer 
forskningen på ländryggsbesvär ex. ” 
The McKenzie method compared with 
manipulation when used adjunctive to 
information and advice in low back 
pain patients presenting with centralisa-
tion or peripheralisation”- Spine, (2011). 
Han var en av huvudtalarna vid senaste 
MDT-världskonferensen i Austin.
Mark Laslett gav många MDT-kurser i 
bl a Sverige under 1990-talet och dis-
puterade med studier om SI-leds diag-
nostik vid Linköpings Universitet 2005 
: Diagnosis of Sacroiliac Joint Pain: Va-
lidity of individual provocation tests 
and composites of tests  Laslett et al 
.Manual Therapy 10 (2005).

Föreläsarnas klassifikationssystem som 
kallas för Petersen-Laslett´s klassifika-
tionssystem används av 200 privata 
sjukgymnaster och på tre större sjuk-
hus /Rehab center i Danmark och vin-

ner alltmer terräng.  En studie där 1200 
kiropraktorer och läkare använder sys-
temet pågår.

Vissa riktlinjer anger att alltför ingåen-
de pato anatomiska förklaringar gente-
mot patienter kan vara kontraproduk-
tivt ( Delitto APTA guidelines-12) lik-
som det finns översiktsstudier som pe-
kar mot att vårdgivare orienterade mer 
mot biomekaniska behandlingskoncept 
och med mindre psykosocial inriktning 
kan orsaka längre sjukskrivning hos 
patienter med ryggbesvär (Maine re-
view 2010). Petersen/Laslett menar 
dock att en kombination är fullt möjlig 
men att patienten önskar svar på vad 
som är fel vilket kräver en patoanato-
misk förklaring som bör baseras på en 
tillförlitlig klassifikation först. Mark 
drog tre patientfall där en patient med 
9 års nästan konstanta symtom ner till 
ben med upprepade rörelser centralise-
rade och klassificerades reducerbart 
derangement  med intakt men buktan-
de anulus (MR), en annan patient vars 
symtom periferiserades klassificerades 
som icke reducerbart derangement och  
gick till operation där prolaps upptäck-
tes medan en tredje varken uppvisade 
riktningspreferens eller centralisering/
periferisering och kunde diagnosticeras 

ändplatteskada. Patienterna kunde allt-
så diagnosticeras och fick förklaring till 
sina symtom vilket förespråkas i en re-
view av Maine 2010. ”Knowledge leads 
to empowerment” nämndes av förelä-
sarna ett flertal gånger under dagen.

Vilka är då klassifikationerna i 
detta system och hur når man  
fram dit?
Under det vi kallar Röda flaggor nämn-
des:
Cancer där vi får misstankar främst i 
anamnes liksom vid Inflammatoriska 
systemiska sjukdomar.

Frakturer som kännetecknas av anam-
nestiska uppgifter som ålder >70 (fr a 
kvinnor som ju har större andel osteo-
poros), signifikant trauma hos yngre 
men mindre hos äldre kan ge frakturer, 
långvarigt bruk av corticosteroider är 
ett observandum. Som kliniskt test för-
ordas sk Fist percussion test som re-
kommenderas i danska riktlinjer bland 
allmänmedicinare och enligt en studie 
av Langdon -10 har hög sensitivitet och 
specificitet.

Spondylolistes (istmisk eller degenera-
tiv) som kan avslöjas mha belastad lum-
bal rörelse under genomlysning kan 
misstänkas rent anamnestiskt vid rele-
vant trauma, samt kan sk Passive lum-
bar extensions sign användas som i en 
studie visat ha  god sensitivitet/specifi-
citet(Kasai, Phys ther 2006).

Nervrotsengagemang där frånvaro av 
bensmärta och negativ SLR (alternativt 
femoralistest ) utesluter diagnosen och 
för att verifiera diagnosen krävs minst 
ett av dessa fynd i aktuellt ben och be-
roende på nivå: svaghet knäextension 
vid L3-4 (spec.0.99), svaghet dorsalex-
tension fot L4-5( spec. 0.82), svag 
stortå extension L5 ( lägre spec.0.71), 
patella reflex L4 ( spec. 0.97), achilles-
reflex S1 ( låg specificitet, 0.63) samt 

Utbildningsdag på Fyn

Eva Hauge ( fd ordförande danska McKenzieinstitutet) hälsar alla 90 deltagande 
sjukgymnaster, 2 kiropraktorer samt föreläsarna välkomna. u
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korsad SLR spec. 0.98. (van der Windt, 
Cochrane library 2010, Coster J Neurol 
2010. Slumptest togs inte upp då detta 
test enligt föreläsarna aldrig prövats i 
studier.

Spinal stenos:  anamnes på minskad 
gångsträcka liksom  förmåga att stå 
längre tid och förbättras vid flekterad 
hållning (spec 0.91) samt bättre av att 
sitta (spec 0.93). Diagnosen förkastas 
om bensmärta inte förekommer ( rule 
out) sens 0.88, spec 0.34 (Fritz review 
Arch Phys Med Rehab 1998, de Graaf 
review:Spine-06).

Vid diskogent ursprung hänvisade man 
till förekomst av centralisering som fö-
rekommer mellan 42% och 74% i stu-
dier ( ex. Donelson , Spine -97,Laslett, 
Eur Spine-06) och som har sensitivitet 
0.35-0.49 samt specificitet 08-1.00. 
Mark poängterade betydelsen av att den 
mest perifera smärtan ska elimineras 
mer än flyttas.  Riktningspreferens i 
anamnes och undersökning nämndes 
liksom periferisering som också känne-
tecknar diskogent ursprung men mer 
troligt inkompetent anulus.

Vid skada hos ändplatta förkommer 
ofta smärta sen natt samt morgon lik-
som morgonstelhet. Smärta under Va-
salvatest samt i hyperextension(Ranno-
u,Arthritis Rheum -07) och enligt 
Mark’s egen erfarenhet förutom högre 
andel nattlig smärta även mer konstan-
ta symtom. Smärta vid rörelser utan 
bestämd riktning kan särskilja från 
diskogent ursprung ( Kjaer et al Eur 
Spine J-06). Dessa tecken är inte vali-
derade.  Vid MR kan sk Modic changes 
( modiska förändringar) ses som:  Typ 
1 med ödem, vätska i ändplattan, Typ 2 
infiltration av fettväv i ryggkotan, Typ 3 
sklerosering av området. Typ 1 mest 
kopplat till smärta.

SI-led: symtom centraliserar inte, pa-

tient förlägger smärta över leden(inte 
ovan L5) samt minst tre av Lasletts  5 
SI-ledstester positiva (Szadec, J Pain-
09). Mark visade förutom SI-ledstester-
na även sk belt test där patientens bäck-
en stabiliseras mha bälte (ryggliggande) 
varpå patienten får ta belastning igen 
och jämföra, kliniskt användbar.

Facettled: Centraliserar inte ( sens 
0.97, spec 0.16, Laslett Spine-06). Di-
agnos förkastas om smärta i mittlinjen(-
DePalma-11) eller om ingen smärtlind-
ring med avlastning  (Manchichini, Pain 
Phys -00). Denna diagnos betraktas 
som en uteslutningsdiagnos dvs genom 
att vi först testar för diskogena eller 
andra mer troliga orsaker till ryggsmär-
tan . För att få klarare diagnos blockeras 
vanligen mediala grenen från dorsalro-
ten men i Marks studie injicerades le-
den istället och patienten fick rapporte-
ra hur snabbt den typiska smärtan åter-
kom. Av två blockader är en placebo 
och en reell.

Perifer nervstörning: typiska symtom 
ska produceras av minst två typer av 
nervtensionstester ex SLR med/utan 
flexion av huvud/fot eller Slumptest  
samt släppa då patienten extenderar 
istället. Samma vid femoralistest sidlig-
gande. Störning av ischiasnerv kan även 
avslöjas genom att perifera symtom 
produceras om ischiasnerven kompri-
meras via palpation

Myofascial smärta: bekanta symtom 
framkallas  av palpation av specifika 
punkter där lokalt spända band kan 
kännas.

Abnorm smärta: Minst tre av Waddels 
tester för icke organisk smärta  positiva. 
Associeras med långvarig ländryggs-
märta, lägre funktionell förmåga, kata-
strofierande beteende, högre smärta 
samt sämre resultat av behandling. Som 
terapeuter kan vi här inte helt lita på 

undersökningsfynden  och vi bör evalu-
era bakomliggande orsak, allvarlig pato-
logi, central sensitisering,  kommunika-
tionshinder m.m.
Mot slutet av dagen pratade Tom Peter-
sen om central sensitisering varpå Mark 
Laslett rundade av en intensiv dag med 
kort rapport från en studie av Angela 
Cadogan (PhD, Dip MDT): Diagnostis-
ka blockader vid skuldersmärtor.

Thomas Cullhed
Dip MDT

Mark Laslett och Tom Pedersen.



MANUALEN 4 | 201314

mdt sektionen

MDT Konferensen 2014 kommer vi 
att ha i Kolding, Danmark, 21–22 
mars tillsammans med Danmarks 
McKenzieinstitut som firar 20 års 
jubileum

Scott Hebowy är diplomautbildad i 
New Zealand av Robin McKenzie. Han 
är känd som en av de mest erfarna klini-
kerna i Mekanisk Diagnostik och Terapi 
och respekterad som en bärande kraft i 
MDT-utbildningen i USA. Därutöver 
fungerar han som internationell klinisk 
instruktör for Dip. MDT-utbildningen. 
Han arbetar vanligtvis på St. Davids 
Hospital i Austin, Texas, där han leder 
deras Sports and Spine Clinic. Kom och 
se en kliniker av internationell kaliber i 
aktion, när han vill berätta om mer än 
20 års erfarenhet med användning av 
MDT på extremiteterna, hur du bäst 
kan känna igen de mekaniska mönstren 

och visa dig hur effektivt MDT-resone-
mang kan vara på skuldran, när han 
aktivt demonstrerar det på patienter. 

Dr. Jeremy Lewis är fysioterapeut, 
doctor, Phd., consulting professor, mas-
ter of science i muskuloskeletal fysiote-
rapi, diplomautbildad i manipulativ 
fysioterapi, sportfysioterapi och biome-
kanik. Titlarna talar för sig själv. Jeremy 
Lewis är erkänd som en av de ledande 
fysioterapeuterna på skulderområdet. 
Till vardags driver han London Shoul-
der Clinic, där han tar sig an utredning 
och behandling av patienter med skul-
derproblematik. Därutöver står han för 
vidareutbildning av fysioterapeuter, 
läkare och forskning inom skulderom-
rådet. Detta är en enastående chans att 
få lära av Dr. Jeremy Lewis’ succéer på 
skulderområdet. Han kommer att pre-
sentera sina teorier och sin kliniska re-

MDT Konferensen 2014

Konferens för alla med intresse för muskuloskeletal diagnostik och hantering, oavsett erfarenhetsnivå av MDT.
Internationella skulderuppdateringar av Jeremy Lewis och Scott Herbowy som är huvudföreläsare.

soneringsmodell och därefter visa dig, 
hur du kan använda det i kliniken, när 
han utför sina undersökningar på pa-
tienter med skulderproblematik.  
Upplev två dagars inblick i framtidens 
MDT: 4 starka Workshops, patientde-
monstrationer och presentationer med 
de internationella experterna. Fokus 
kommer att ligga på extremiteterna den-
na gång. Workshops om både skuldra 
och rygg.
På kvällen den 20/3 innan konferensen 
kommer svenska McKenzieinstitutet 
och MDT-sektionen att ha årsmöte och 
samkväm på Hotel Scandic i Kolding.
Anmälan till konferensen görs direkt på 
www.mckenzie.dk
För att se fullt program för dagarna gå 
in på www.lsr.se   
Kostnad för konferensen är 1950 Dkr 
vid anmälan innan den 18/12 och  
därefter 2 200 Dkr.
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Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi 
i n o m  L e g i t i m e r a d e  S j u k g y m n a s t e r s  R i k s f ö r b u n d

Mer information samt anmälan av ovan  
kurser till aktuell lärare, se hemsidan!

EVENEMANG/KONGRESSER  Datum Ort

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

Cervicogenic Headache and Dizziness 30 jan–1 feb 2014 Haninge
master course (del 1)

Cervicogenic Headache and Dizziness 27–29 mars 2014 Haninge
supervised course (del 2)

KURSER/UTBILDNING  Datum Ort

OMT utbildning  
R1/R2 Nedre          27–28 mars, 7–9 maj 2014 Lund
OMT steg 2 aug 2013–dec 2014 Alfta

KURSER/UTBILDNING (forts.) Datum Ort 
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

ÖVRIGA KURSER Datum Ort

Kinetic Control  

SI-led 6–8 feb 2014 Helsingborg

  

A-kurs 
Lumbalryggen
Göteborg  12-15 mars
Stockholm     7-10 maj
Ystad  14-17 maj
Göteborg  10-13 september
Stockholm  7-8 + 21-22 november
 

B-kurs 
Cervikal- och Thorakalryggen
Stockholm     2-5 april                         
Göteborg  17-20 september
Stockholm  26-29 november

C-kurs 
Problemlösning, workshops, 
nedre extremitet       
Stockholm  10-13 mars
Jönköping  21-24 oktober

D-kurs 
Avancerad problemlösning, 
manuella tekniker, 
övre extremitet      
Stockholm  9-12 april
Jönköping  4-7 november
                             

Examen
Stockholm  24 maj
Göteborg  22 november

At
t gå k

urs är att växa.

Svenska McKenzieinstitutet erbjuder ett kursutbud 
från grundläggande kunskap om MDT till certi-
� erad 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!

Mer information om kurserna

www.mckenzie.se

Fördjupa dina kunskaper
Utvecklas

Få nytändning

Kurser år 2014

Examen i MDT kan vara en 
del av din specialistkompetens.

Senskadekurs 

5 juni, 2014 

Stockholm

    
    

    
    

    
     

       
                 

Regeln angående kursintervall 
om max 2 år är nu borttagen. 

Du kan nu gå kurserna med de 
tidsintervall som passar dig.

KURSKALENDARIE

Kallelse till årsmöte Omt-seKtiOnen
Fredag 21 mars 2014, kl 17.00 
Plats: Konferensrum på Täby Park Hotell, Täby. I samband med årsmötet arrangeras ett vetenskapligt  
program, se annons sid 2. Motioner sänds till nina@OMTsweden.se senast 20 februari.
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Swiss DolorClast Smart i sina förberedelser inför OS i Sotji 2014

Stötvågsbehandling är en beprövad och kliniskt väldokumenterad behandlingsmetod för att reducera 
eller eliminera besvär i muskler, senor och senfästen. Ett effektivt alternativ till kortison och kirurgiska 
ingrepp. Medema rekommenderar Swiss DolorClast som har en unik teknik som uteslutande använts 
vid de kliniska studierna inom området. 
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 demonstration och  attraktiva 
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