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jag tänker körskola när läkaren Roger 
Stadra drar igång eftermiddagspasset på 
kursen i injektionsteknik. Han är tydlig 
som en bilskolelärare i sina instruktioner. 
Men det är inte en akutbilskurs jag hamnat 
på utan en injektionskurs för fysiotera
peuter och läkare. 

– Gå in vid soft spot vid acromion, 
sikta, vinkla och så sticker ni, säger han.

Sikta, vinkla, stick låter som en barn
kalaslek, men här är det på riktigt och 
kursdeltagarna får öva på varandra.  

Plåsterlappar lite här och där skvallrar 
om förmiddagens övningar.

– Här la vi kvaddlar med koksalt sub
kutant, säger Robert Bergqvist, legitime
rad sjukgymnast från Sundsvall och visar 
ett långt plåster längs axelns baksida.

Han och kollegan Christer Östman 
arbetar på Primärvårdsrehab i Sundsvall 
och går kursen tillsammans med Johan 
Gudmundsson som är distriktsläkare  
på en av vårdcentralerna de samarbetar 
med. 

– Många läkare känner inte till struktu
rerna och tillstånden i rörelseapparaten 
tillräckligt väl för att sticka rätt. Vi ser 
ofta felplacerade injektioner och ute
bliven behandlingseffekt, så det är bra 
att vi sjukgymnaster kan användas till 
det vi är bra på, säger Robert Bergqvist 
och får medhåll av läkaren Johan  
Gudmundsson.

– Att identifiera anatomiska strukturer 
och palpera dem är lätt för oss sjukgym
naster och fysioterapeuter. Det svåra är 

VI HÄNGDE MED PÅ  
EN INJEKTIONSKURS

palpera, 
sikta, stick
Nu sticker vi. Det låter enkelt men kräver förstås utbildning.  
När fysioterapeuter kan injicera leder och senfästen för diagnos och  
behandling kan patienten få hjälp direkt och läkarna kan göra annat. 

text: Hilda Zollitsch Grill  foto: Gustav Gräll



18  19FYSIOTERAPI 1.2016FYSIOTERAPI 1.201618  19FYSIOTERAPI 1.2016FYSIOTERAPI 1.2016

– Var inte rädd, jag  
har gått en kurs...
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att hantera sprutor, läkemedel, 
aseptik och så eventuella akuta  

situationer, tycker Christer Östman.

roger stadra har hållit kursen i injek
tionsteknik under många år, men det  
är först under det senaste året som  
fysioterapeuter har kunnat gå kursen. 
Roger Stadra själv har examen i orto
pedmedicin (OMI) och OMT steg 3 och 
tänker mer som en fysioterapeut än en 
läkare när det gäller rörelse och stödje
organen. Det betyder bland annat att 
han har järnkoll på anatomin. Flera av 
läkarna på kursen medger också, precis 
som Johan Gudmundsson, att de inte har 
samma goda koll på anatomin och hur 
man kan palpera och testa leder och struk
turer som kursens fysioterapeuter har.

det är dags för ett nytt träningsmoment 
på kursen, injektion i axelleder, men 
först ger Roger Stadra en introduktion 
till adhesiv kapsulit, eller frozen shoulder 

som det också kallas. Han ger en snabb 
karaktäristik av tillståndet, vad som är 
typiskt och omisskännligt. Kursens fyra 
fysioterapeuter nickar igenkännande.

– Någon som har en diffdiagnos på 
axlar? frågar han gruppen.

– ACledspåverkan! 
Svaret kommer snabbt från Robert 

Bergqvist, sjukgymnasten från Sundsvall, 
som får bli demonstrationspatient. 
Roger Stadra går igenom olika sätt att 
testa en axel och hur man ska palpera  
för att känna ledspelet och sedan sätta 
nålen rätt. 

– Här är det viktigt med palpationen, 
så var noga. Förbered er på att bomma, 
förutsätt inte att alla är normalanatomiska 
för det är dom inte. Får ni benkontakt, 
backa och vinkla om. Hela nålen ska för
svinna, först då är ni inne i leden. 

Som en fickparkering, gasa och bromsa, 
backa och vinkla om. Roger Stadras 
spruta åker fram och nålen försvinner  
in i Robert Bergqvists axel. Han rör inte 

Kursdeltagarna lyssnar koncentrerat när Roger Stadra går igenom tekniken för injektion i axelns olika strukturer.

Kursledaren Roger Stadra har 
examen i orto pedmedicin (OMI)  
och OMT steg 3 och har influerats  
av fysioterapeuters sätt att tänka.

KLINIK & PRAKTIK
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Sture Lindström har stor nytta av injektions-
kompetensen. Han jobbar till vardags i Älvsbyn 
på en hälsocentral med stor läkarbrist, och 
hjälper även till med rtg-remisserna.

Tester är viktiga och många läkare känner sig 
osäkra på hur man testar en led, säger Roger 
Stadra och visar. 

Roger Stadra visar på Robert Bergqvist hur 
man palperar för att känna ledspelet i axeln.

Det är inte bara att sticka. Injektioner 
kräver rätt delegering och en reell 
kompetens inom området.

FAKTA VAD GÄLLER VID INJEKTIONER?
Delegering
 Den arbetsuppgift som ska delegeras skall vara klart definierad.
 Ett beslut om delegering är personligt.
  Den som meddelat ett delegeringsbeslut skall inte vara formellt utan  

också reellt kompetent för den arbetsuppgift som beslutet avser.
  Ett delegeringsbeslut skall utfärdas att gälla för viss tid – högst ett år  

– eller för ett bestämt tillfälle.
  Varje delegationsbeslut skall dokumenteras och det ska framgå vilken arbetsuppgift 

som delegerats, vem som delegerat, till vem den delegerats. Det ska också framgå  
vilket datum beslutet fattades samt vilken tid delegeringsbeslutet omfattar.  
Dokumentet skall också undertecknas av bägge parter.

  Delegeringsbeslutet upphör att gälla om någon part lämnar sin tjänst,  
det kan inte automatiskt överföras till respektive efterträdare.

Läkemedelshantering 
Enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2000:1 får fysioterapeuter iordningställa  
och administrera läkemedel som ska ges till patienter i samband med fysioterapi.



22  23FYSIOTERAPI 1.2016FYSIOTERAPI 1.201622  23FYSIOTERAPI 1.2016FYSIOTERAPI 1.2016

KLINIK & PRAKTIK

en min. Gör det inte ont? undrar 
jag. Nja, han medger att det inte 

precis känns skönt.

i kaffepausen berättar en annan av  
deltagarna, Sture Lundström, legitimerad 
fysioterapeut på hälsocentralen i Älvsbyn 
i Norrbotten, hur han tänker sig att 
använda sin nya kompetens.

– Hos oss är fysioterapeuterna första 
instans för patienter som triageras via 
mottagningssköterskan. Mest är det 
patienter med impingement, onda axlar 
och tendiniter. En högre kompetens hos 
oss fysioterapeuter kompenserar för 
läkarbristen och man sparar också ett 
led i behandlingen för patienterna.  
Tidigare märkte vi fysioterapeuter upp 
injektionsstället på patienten som sedan 
skickades till läkaren för själva injektio
nen, berättar han. 

hur går det sen då, efter kursen? Fysio
terapeuterna Peter Nilsson och Henrik 
Ringblom, som jobbar på en privat vård

central i Sundsvall, gick kurs i början av 
året och har hunnit använda sina kun
skaper ett tag. Initiativet till kursen kom 
från klinikens läkare och tanken var att 
de skulle avlasta läkarna med kortison
injektioner i axlar, knäleder med artros 
och synnoviter, och de ser de nya  
kunskaperna som ett naturligt tillägg  
i kompetensen.

– Patienterna kommer ju fortare till
baka till att kunna träna när vi själva kan 
diagnosticera, säger Henrik Ringblom.

Peter Nilsson berättar hur han använ
der injektioner flera gånger i veckan och 
injicerar till exempel xylocain i axlar för 
att kunna ställa en exaktare diagnos. 

– Jag ger också kortisoninjektioner för 
att minska smärta och svullnad för att 
snabba upp förloppet så att patienten 
kan komma igång med träning, berättar 
Peter Nilsson.

Han tycker att det är bra att gå kursen 
tillsammans med läkaren i det team man 
jobbar i. Det förenklar både delegation 
och den handledning som trots allt 

behövs efter en kort endagskurs om man 
gått samma kurs. 

– Allt nytt man lär sig och kan prova 
gör det roligare, man har ett verktyg till  
i verktygslådan. 

en som hunnit omsätta 
kunskaperna från olika 
injektionskurser i sitt 
dagliga värv är fysio
terapeuten Hannes 
Rinneby. Han gick 
redan 2012 en längre 
injektionsutbildning  
i Norge i OMI Nordens 
regi, så han var redan  
i full gång med att injicera när han för  
ett år sedan kompletterade med kursen 
för Roger Stadra. 

– Jag tänkte att det alltid kan vara bra 
med lite nya metodtips, och det fick jag, 
berättar han. 

På vårdcentralen i Fosietorp i Malmö 
används ett direkt accesssystem för 
patienter med besvär från rörelse och 

Hannes Rinneby.

”Får ni benkontakt, backa och  
vinkla om. Hela nålen ska försvinna, 

först då är ni inne i leden.”
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stödjeorganen vilket gör att många av 
patienterna aldrig träffar en läkare.  
Hannes Rinneby får delegation för  
varje enskild patient och tycker att  
det fungerar smidigt och bra på hans 
arbetsplats.

– Vi gör alla injektioner på samma 
våningsplan där vi har en akutvagn. Hit
tills har jag gjort hundratals injektioner 
utan komplikationer. Det man är rädd 
för är ju anafylaktisk chock som kompli

kation, men det har vi aldrig haft, säger 
Hannes Rinneby.

numera är det han som instruerar de nya 
ATläkarna på vårdcentralen i injektions
teknik. Han tycker att fysioterapeutens 
mer exakta anatomi kunskaper är en  
tillgång.

– De flesta vet hur man sticker en axel 
eller en knäled men har gjort det för få 
gånger. Hur man infiltrerar enskilda  

KURSGIVARE I INJEKTIONSTEKNIK
OMI Norden: www.ominorden.com

Roger Stadra: www.stadra.se
Axelina: www.axelina.com

Observera att det kan finnas fler kursgivare.

Kursen är till stor nytta tycker Johan Gudmundsson, tv. Han är distriktsläkare på Gillebergets Hälsocentral  
och samarbetar ofta med sjukgymnasterna på landstingets Primärvårdsrehab, Robert Bergqvist och Christer Östman. 

Trött på dåliga  
träningsband?
– Medema har originalet

www.medema.se | 08-404 1200

senfästen och sticker på olika sätt är  
mindre känt, säger han.

En tvådagarskurs, som OMIkursen  
i Norge, gav en bra grund att stå på,   
sammanfattar han. 


