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Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Mascha Pauelsen 

som stöttat oss under arbetets gång.   



 

 

Abstrakt  

Introduktion: Entrapment innebär att en nerv i det perifera nervsystemet komprimeras av 

omkringliggande strukturer. Detta kan leda till symtom som nedsatt sensorik, motorik samt 

smärtsamma domningar. Tillståndet kan behandlas konservativt av en fysioterapeut eller 

operativt av en kirurg för att lätta på det mekaniska trycket av den struktur som komprimerar 

nerven. Syfte: Att sammanställa de fysioterapeutiska behandlingsmetoder som studerats för 

entrapment i armbågen och granska dess fysiologiska verkan gällande patienters smärta. 

Metod: Sökningen för litteraturstudien utfördes i databaserna Amed, Cinahl och Pubmed med 

olika kombinationer av sökorden physical therapy, physiotherapy, entrapment, elbow, 

treatment, nerve, compression, cubital tunnel syndrome, outcome, median nerve, och ulnar 

nerve palsy. Totalt inkluderades tio artiklar. Resultat. I de tio artiklar som inkluderades var de 

använda behandlingsmetoderna för entrapment nervmobilisering, ortos, ergonomisk 

rådgivning, styrketräning, ultraljud, laserterapi, stretching, manipulation, 

triggerpunktsbehandling, terapeutisk tejpning, kylbehandling och scapulastabiliserande 

övningar. Alla behandlingsmetoder minskade smärtan hos patienterna i de inkluderade 

artiklarna. Konklusion: Genom att sammanställa behandlingsmetoder och undersöka vilka 

fysiologiska orsaker som låg bakom dessa behandlingsmetoder har vi ökat förståelsen kring 

de bakomliggande mekanismerna till varför de minskar smärta hos patienterna. På så sätt kan 

verksamma fysioterapeuter med större säkerhet välja den behandlingsmetod som är lämpligast 

för varje enskild patient.  

 

Nyckelord: conservative, entrapment, nerve, physical therapy, treatment
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Introduktion 

 

Entrapment innebär att en nerv i det perifera nervsystemet komprimeras av omkringliggande 

strukturer. Detta kan leda till symtom som nedsatt sensorik, motorik samt smärtsamma 

domningar (Chung, Prasad & Lloyd, 2014). Den nerv som är mest benägen att drabbas av 

entrapment i armbågen är n. ulnaris på grund av sitt ytliga läge i armen (Contreras, Warner, 

Charboneau, & Cahill, 1998) och är den näst vanligaste nerven att drabbas i övre extremitet 

efter n.medianus i handleden (Chung et al., 2014).).  

 

Nervsystemet är ett komplext signalsystem som har uppgiften att ta emot och förmedla 

signaler till kroppens olika delar. Nervsystemet delas upp i centrala nervsystemet och perifera 

nervsystemet. Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen och det perifera 

nervsystemet består av de nerver som ligger utanför hjärnan och ryggmärgen. I det perifera 

nervsystemet finns 31 par spinalnerver som utgår från ryggmärgen, dessa kopplar samman 

alla sensoriska receptorer i kroppen med det centrala nervsystemet (Jenkins & Tortora, 2012). 

Spinalnerverna kommer ut ur ryggraden för att sedan förgrena sig till olika delar av kroppen. 

De flesta nerver går inte direkt till den struktur de innerverar utan bildar först en så kallad 

plexus, som innebär att ett visst antal nervtrådar går ihop och skapar ett komplext nätverk 

liknande en fläta. Spinalnerverna C5 till T1 skapar tillsammans plexus brachialis som 

innerverar skuldran och armen. Plexus brachialis förgrenar sig sedan till nerverna n. radialis, 

n. medianus och n. ulnaris (Jenkins & Tortora, 2012). 

 

De tre nerver som kan drabbas av entrapment i armbågsleden är följande:   

 N. radialis har sitt ursprung i C5-C8 och innerverar dorsala underarmen samt 

underarmens dorsala extensormuskulatur. Nerven löper från de bakre grenarna i 

plexus brachialis för att sedan löpa ner vidare i armen. I underarmen fortsätter nerven 

tillsammans med m. brachioradialis ned på den radiala sidan av handen (Bojsen-

Møller & Dyhre-Poulsen, 2000; Platzer, 2009). 

 

 N. medianus har sitt ursprung i C6-T1 och innerverar flexormuskulatur i underarmen 

och även vissa muskler i handen, samt huden på laterala sidan om handflatan. Nerven 

löper från de laterala och mediala delarna från plexus brachialis, löper ned i armen, 
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genom fossa cubitalis, mellan m. pronator teres två huvuden för att sedan löpa ned och 

fördela sig ytterligare i handen (Bojsen-Møller & Dyhre-Poulsen, 2000; Platzer, 

2009). 

 

 N. ulnaris har sitt ursprung i C8-T1 och innerverar den mediala delen av 

flexormuskulaturen i underarmen och huden över mediala delen av handen. Nerven 

utgår medialt om plexus brachialis, ner i armen genom sulcus nervi ulnaris, mellan 

mediala epikondylen och olecranon. Därefter fortsätter nerven mellan m. flexor carpi 

ulnaris två ursprung för att sedan fortsätta ned i underarmen och handen (Bojsen-

Møller & Dyhre-Poulsen, 2000; Platzer, 2009). 

 

Den mekaniska glidningen av nerven är en av de avgörande faktorerna som ska fungera för att 

nerven inte ska drabbas av entrapment (McLellan & Swash, 1976). Ett exempel på detta är att 

vid flexion av fingrarna glider n. medianus kranialt i underarmen och vid extension av 

fingrarna glider den kaudalt. Vid en hyperextension av handleden kan n. medianus glida 10-

15mm kaudalt jämfört med en neutral position av handleden (McLellan & Swash, 1976).  

 

Vid entrapment är smärta ett av de mest förekommande symtom och även ett av de symtomen 

med tidigast debut (Buchthal, Rosenfalck, & Trojaborg, 1974). Därför är smärta ett relevant 

symtom att mäta hos patienter med entrapment för att kunna utvärdera behandling och 

eventuell förbättring hos patienten. Vanliga utvärderingsinstrument att använda är VAS 

(Bijur, Silver, & Gallagher, 2001), DASH (Düger, Yakut, Öksüz, Yörükan, Bilgütay, & 

Ayhan, (2006). och NPRS (Young, Cleland, Michener, & Brown, 2010). Smärtinstrumenten 

VAS (se bilaga 1) och NPRS (se bilaga 2) är vanliga smärtutvärderingsinstrument där 

patienten själv får skatta sin smärta på en skala mellan 0-10, där 0 är ingen smärta och 10 är 

värsta tänkbara smärta. DASH är ett frågeformulär där patienten får fylla i 30 frågor (se bilaga 

3). Frågorna handlar om symtom, bland annat smärta men även om hur bra man klarar av att 

göra olika vardagliga aktiviteter. 

 

Riskfaktorer för att drabbas av entrapment i armbågen är att ha ett tyngre fysiskt yrke 

(Contreras et al., 1998), övervikt, diabetes och artrit (Chung et al., 2014). Författarna hävdar 

vidare att det oftare drabbar personer som utför upprepad flexion och muskelkontraktion i 

handleden eller armbågen (Chung et al., 2014). Det är även större risk att drabbas av 

entrapment på sin dominanta sida (Omejec & Podnar, 2016). 
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Diagnosen entrapment kan ställas av en legitimerad fysioterapeut baserat på undersökning och 

anamnes. En del av undersökningen innebär att reproducera patientens symtom, vilket kan 

testas genom Tinels sign, flexion av armbågen och palpation av nerven (Novak & Mackinnon, 

1997). Diagnostisering kan även ske via ultraljud eller magnetresonanstomografi (MRT) 

(Chung et al., 2014). Tillståndet kan behandlas konservativt av en fysioterapeut eller operativt 

av en kirurg för att lätta på det mekaniska trycket av den struktur som komprimerar nerven.  

 

Inom vården finns det skilda åsikter gällande vilken som är den lämpligaste 

behandlingsmetoden för entrapment. En stor andel kirurger anser att en konservativ 

behandling för entrapment är oanvändbar (Harder, Diehm, & Fassola, 2016). Dock har andra 

studier visat att konservativ behandling kan vara gynnsam för entrapment. Exempelvis har en 

review visat att konservativ behandling har god effekt hos 90% av patienter med milda 

symtom och hos 28% av patienter med måttliga symtom (Dellon, 1989).  

 

Baserat på vad dessa studier nämner, verkar det finnas en generell misstro gällande effekten 

av konservativ behandling av entrapment samt en okunskap angående vilka behandlingar det 

finns. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var därför att samla artiklar som studerat olika 

fysioterapeutiska behandlingsmetoder för entrapment i armbågen och att utvärdera resultatet 

gällande patienters smärta. På så sätt redovisas vilka olika behandlingsmetoder som kan 

användas av fysioterapeuter i kliniskt arbete för att behandla patienter med entrapment i 

armbågen. Vi ville även sammanställa förklaringsmodeller, baserat på den fysioterapeutiska 

kunskapen och vetenskaplig litteratur som finns om varför en behandling har visat positivt 

eller negativt resultat i de studier vi granskat. 
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Syfte  

 

Syftet med studien var att sammanställa de fysioterapeutiska behandlingsmetoder som 

studerats för entrapment i armbågen och granska dess fysiologiska verkan gällande patienters 

smärta. 

 

Frågeställningar  

 

1. Vilka fysioterapeutiska behandlingar har studerats för entrapment? 

2. Vilka behandlingar visar på positiva respektive negativa resultat gällande smärta? 

3. Vilka fysiologiska orsaker ligger bakom att en behandling resulterat i ett 

positivt/negativt resultat?  

Material och metod 
 

En litteraturstudie utfördes där sökningarna skedde i februari och mars 2016. Databaserna 

som användes var Amed, Cinahl och Pubmed. Dessa databaser valdes ut på grund av deras 

relevans till fysioterapi. Sökningar i dessa databaser utfördes genom olika kombinationer av 

sökorden physical therapy, physiotherapy, entrapment, elbow, treatment, nerve, compression, 

cubital tunnel syndrome, outcome, median nerve, och ulnar nerve palsy.  

 

Totalt utfördes sju olika sökningar i de tre inkluderade databaserna med sökorden: 

1. physical therapy OR physiotherapy AND entrapment AND elbow 

2. “nerve entrapment” AND elbow AND treatment NOT surgery 

3. entrapment AND compression AND nerve AND elbow NOT surgery 

4. “cubital tunnel syndrome” AND treatment NOT surgery 

5. cubital tunnel syndrome AND treatment AND outcome 

6. “median nerve” AND “physical therapy” AND treatment AND elbow NOT surgery 

7. “ulnar nerve palsy” AND treatment AND elbow 

 

Inklusionskriterier 

-       Konservativa behandlingsmetoder för entrapment  

-    Studier som har utvärderat patienters smärta.  
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Exklusionskriterier 

-          Reviewartiklar 

-          Artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska  

-        Studier som utförts på djur  

-           Studier som utförts på kadaver 

 

Det totala antalet träffar av dessa sökkombinationer i databaserna var 554 artiklar (se tabell 1). 

Av de artiklar som kom upp valdes de relevanta artiklarna ut baserat på artikelns abstrakt. De 

artiklar som inkluderades respektive exkluderades baserades på inklusion- och 

exklusionskriterier samt dubbletter.  

 

Tabell 1. Visar sökprocessen och urvalet av artiklar. Efter relevanta artiklar valts ut exkluderades dubbletter och resulterade 

i det totala antalet inkluderade artiklar baserat på abstrakt. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

PUBMED physical therapy OR physiotherapy AND entrapment 

AND elbow 
38 15 - 2 

PUBMED “nerve entrapment” AND elbow AND treatment NOT 

surgery 
28 13 2 - 

PUBMED entrapment AND compression AND “physical therapy” 

AND nerve AND elbow NOT surgery 
5 3 1 - 

PUBMED “cubital tunnel syndrome” AND treatment NOT surgery 63 9 1 4 

PUBMED cubital tunnel syndrome AND treatment AND outcome 189 6 4 2 

PUBMED “median nerve” AND “physical therapy” AND treatment 

AND elbow NOT surgery 
12 1 - - 

PUBMED “ulnar nerve palsy” AND treatment AND elbow 91 6 - 1 

AMED physical therapy OR physiotherapy AND entrapment 

AND elbow 
4 2 1 - 

AMED “nerve entrapment” AND elbow AND treatment NOT 

surgery 
2 - - - 

AMED entrapment AND compression AND nerve AND elbow 

NOT surgery 
8 1 - 1 

 

AMED “cubital tunnel syndrome” AND treatment NOT surgery 3 2 2 - 

AMED cubital tunnel syndrome AND treatment AND outcome 3 - - - 

AMED “median nerve” AND “physical therapy” AND treatment 

AND elbow NOT surgery 
3 2 - - 

AMED “ulnar nerve palsy” AND treatment AND elbow 14 1 1 - 

CINAHL physical therapy OR physiotherapy AND entrapment 

AND elbow 
5 2 1 - 
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CINAHL “nerve entrapment” AND elbow AND treatment NOT 

surgery 
9 3 1 - 

CINAHL entrapment AND compression AND nerve AND elbow 

NOT surgery 
40 7 2 - 

CINAHL “cubital tunnel syndrome” AND treatment NOT surgery 11 5 3 - 

CINAHL cubital tunnel syndrome AND treatment AND outcome 21 2 2 - 

CINAHL “median nerve” AND “physical therapy” AND treatment 

AND elbow NOT surgery 
6 - - - 

CINAHL “ulnar nerve palsy” AND treatment AND elbow 4 - - - 

Totalt  559 82 21 10 

 

Antalet inkluderade artiklar baserat på abstrakt var totalt 44 stycken. Dessa artiklar 

granskades sedan och totalt inkluderades 10 artiklar efter granskning. En vanlig anledning till 

att artiklar exkluderades var att behandlingsmetoden var någon form av kirurgiskt ingrepp, 

men även artiklar som inte utvärderade smärta exkluderades. Under arbetets gång har vi haft 

en etisk skyldighet att ta med alla studier vi funnit som uppfyllt de valda kriterierna, för att 

inte utesluta något som kan leda oss till en sanningsenlig slutsats. 

 

Bedömning av artiklarnas kvalité 

För att bedöma de olika artiklarnas kvalité granskades dessa enligt kvalitetsgranskning av 

Friberg (Friberg, 2006) och redovisas i en PICO-tabell (se tabell 3). De 13 kvalitetsfrågor som 

Friberg tagit fram har omformulerats (se bilaga 4).  

 

Förklaringmodeller 

Framtagning av de olika förklaringsmodellerna har skett på tre olika sätt. Läsning av 

referenslistor, sökning i olika databaser (se tabell 2) och från litteratur i bokform. Inför 

förklaringsmodellerna söktes artiklar i databaser varav relevanta för förklaringsmodellerna 

valdes ut. Inga inklusions- eller exklusionskriterier fanns för denna sökning, enda kriteriet var 

att artiklarna skulle ha tagit fram relevant fakta för förklaringsmodellerna.  
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Tabell 2. Visar sökprocessen och urvalet av artiklar till förklaringsmodellerna. 

 

 

Resterade artiklar som användes i förklaringsmodellen för ergonomiska råd hittades via 

referenslistor från de tidigare inkluderade artiklarna gällande behandlingsmetoder för 

entrapment. Från Oskays artikel (Oskay, Meric, Kirdi, Firat, Ayhan & Leblebicioglu 2010) 

httades en artikel av Rempel, Dahlin & Lundborg (1999). I Days artikel (Day, Willoughby, 

Pitts, McCallum, Foister & Uhl 2014) hittades två artiklar: Descatha, Leclerc, Chastang, 

Roquelaure (2004) och Novak & Mackinnon (1997). Ytterligare två artiklar hittades i Ozkans 

artikel (Ozkan, Saygi, Senol, Kapci, Aydeniz, Aktas & Gozke 2015): Bozentka (1998) och 

Green & Rayan (1999). Gelberman, Yamaguchi, Hollstien, Winn, Heidenriech Bindra & 

Silva (1998) hittades i Svernlöfs artikel (Svernlöf, Larsson, Rehn, Adolfsson 2009). I Serors 

artikel (Seror 1993) hittades Apfelberg & Larsson (1973).  

 

För förklaringsmodell om nervmobilisering har fakta och information delvis kommit från 

boken ”clinical neurodynamics ”av Shacklock (Shacklock 2005). Efter att ha läst 

referenslistan i Shacklocks hittades en artikel Shacklock (1995) som även användes i 

förklaringsmodellen. Genom att kolla referenslistor av de inkluderade artiklarna i denna 

studie hittades Walsh, (2005) i Days artikel (Day et al., 2014). I artikeln av Ekström & 

Holden (2002) hittades Lewis, Ramot & Green (1998) som användes I förklaringsmodellen.  

  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

PUBMED ”cubital tunnel syndrome” AND ultrasound 71 3 - 1 

PUBMED nerve AND compression AND stretching 175 7 - 1 

PUBMED nerve AND neuroma 71 5 - 1 

PUBMED entrapment AND pathophysiology 3 1 - 1 

Totalt  320 16 - 4 
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Resultat  
 

Resultatet nedan visas i en PICO-tabell (Boudin, Nie, Bartlett, Grad, Pluye, & Dawes, 2010). 

Av de 10 inkluderade artiklarna granskades resultat, utvärderingsinstrument och kvalité (se 

tabell 2). Studierna summeras i en PICO-tabell där antal personer, kön, interventioner, 

kontrollgrupp och resultat redovisas.  

 

Tabell 3. PICO-tabell över de inkluderade artiklarna. 

Artikel Population  Intervention Comparison Outcome Utv.instrument Kvalités-

granskning 

av Friberg  
Coppieters et al., 

2004 

”Incorporating 

nerve-gliding 
techniques in the 

conservative 

treatment of 
cubital tunnel 

syndrome”   

(n = 1) 

Kön: Kvinna  

Ålder: 17 

 

Interventionsgrupp: 

-Nervmobilisering  

-Ergonomiska råd 

-Manipulation 
-Styrketräning 

 

Kontrollgrupp: 

- 

 

Behandlingslängd: 

1 månad 

Skattad smärta innan 

behandling: 

4,4 

Skattad smärta efter 

behandling: 

0 

Uppföljning: 

10 månader efter avslutad 
behandling 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

0 

VAS  
(Visual Analog Scale) 

 

7/13 

Day et al., 2014  
”Outcomes 
following the 

conservative 

management of 
patients with 

non-radicular 

peripheral 
neuropathic pain” 

(n = 32) 

Kön: Män 
(n=10), Kvinnor 

(n=22)  

Ålder: 21-71 

Interventionsgrupp: 

-Nervmobilisering  
-Ergonomiska råd  

-Scapulastabilisering  

-Stretchövningar 
-Mobilisering 

Kontrollgrupp: 

- 

 

Behandlingslängd: 

Behandlingslängd framgår ej 
(varierade) 

Skattad smärta innan 

behandling: 

3,78 

Skattad smärta efter 

behandling: 

0,84 

Uppföljning: 

5 ± 2 månader efter avslutad 
behandling 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

0,84 

NPRS 
(Numeric Pain Raiting 
Scale) 

13/13 

Ekstrom et al., 

2002 

”Examination of 

and Intervention 

for 

a Patient With 

Chronic Lateral 

Elbow 
Pain With Signs of 

Nerve 

Entrapment” 

(n = 1) 

Kön: Kvinna  
Ålder: 43 

Interventionsgrupp: 

-Nervmobilisering 
-Ultraljud 
-Styrketräning 
-Stretchövningar 

Kontrollgrupp: 

- 
Behandlingslängd: 

10 veckor 

Skattad smärta innan 

behandling: 

6 

Skattad smärta efter 

behandling: 

0 

Uppföljning: 

4 månader efter avslutad 

behandling 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

0 

VAS 

(Visual Analog Scale) 

10/13 

Hong et al., 1996  

”Splinting and 

local steroid 
injection for the 

treatment of ulnar 

neuropathy at the 
elbow: clinical 

(n = 10)  

(12 nerver) 

Kön: Män 
Ålder: 37-70 

Interventionsgrupp: 

-Ortos  

(n = 5) 
(7 nerver) 

 

Kontrollgrupp: 

-Ortos + 

steroidinjektion  

(n = 5) 

(5 nerver) 

Behandlingslängd: 

6 månader 

Skattad smärta innan 

behandling: 

Interventionsgrupp: 3,4 ± 0,8 

Kontrollgrupp: 3,3 ± 0,9 

Grad av symtom 

(smärta, domningar, 

svaghet) skedde på en 
skala från 1-4.  

 

9/13 
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and 
electrophysiologic

al evaluation” 

Skattad smärta efter 

behandling: 

Ingen utvärdering utfördes 

Uppföljning: 

6 månader efter avslutad 

behandling 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

Interventionsgrupp: 1,8 ± 1,1 

Kontrollgrupp: 1,1 ± 0,8 

Illes et al., 2013 
”Chiropractic 

management of a 
patient with ulnar 

nerve 

compression 
symptoms: a case 

report” 

(n = 1) 

Kön: Kvinna 

Ålder: 41  

Interventionsgrupp: 

-Ergonomiska råd  

-Manipulation 
-Terapeutisk 

tejpning 
-Myofaciell terapi 
  

Kontrollgrupp: 

- 
Behandlingslängd: 

2 månader 

Skattad smärta innan 

behandling: 

6,4 

Skattad smärta efter 

behandling: 

0 

Uppföljning: 

1 månad efter avslutad 

behandling 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

0 

VAS 

(Visual Analog Scale) 

10/13 

Oskay et al., 

2010 

”Neurodynamic 

mobilization in 
the conservative 

treatment of 

cubital tunnel 
syndrome: long-

term follow-up of 

7 cases” 

(n = 7) 

Kön: Ej angivet 

Ålder: 35-70 

Interventionsgrupp: 

-Nervmobilisering 

-Ultraljud 

-Kyla 
-Styrketräning 

-Ergonomiska råd 

Kontrollgrupp: 

- 

  

Behandlingslängd: 

2 månader 

Skattad smärta innan 

behandling: 

1.43 

Skattad smärta efter 

behandling: 

0 

Uppföljning: 

12 månader efter avslutad 
behandling 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

0 

VAS  
(Visual Analog Scale) 

13/13 

Ozkan et al., 

2015 

”New treatment 

alternatives in the 

ulnar neuropathy 
at the elbow: 

ultrasound and 

low-level laser 
therapy” 

(n = 32) 

Kön: Män 

(n=16), Kvinnor 

(n=16)   

Ålder: 34.5- 53,4 

Interventionsgrupp: 

-Ultraljud  

(n = 15) 

Kontrollgrupp: 

-Low-level laser 

terapi 

(n = 17) 

Behandlingslängd: 

2 veckor 

Skattad smärta innan 

behandling: 

Interventionsgrupp: 7 
Kontrollgrupp: 7 

Skattad smärta efter 

behandling: 

Interventionsgrupp: 3,5 

Kontrollgrupp: 3 

Uppföljning: 

3 månader efter avslutad 

behandling 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

Interventionsgrupp: 2 

Kontrollgrupp: 3 

VAS  

(Visual Analog Scale) 

10/13 

Seror, 1993 
”Treatment of 

ulnar nerve palsy 

at the elbow eith a 
night splint”  

(n = 22)  

Kön: Män 

(n=12), Kvinnor 

(n=10) 
Ålder: 39-81 

Interventionsgrupp: 

-Ortos  

-Ergonomiska råd  

Kontrollgrupp: 

- 
Behandlingslängd: 

6 månader 

Skattad smärta innan 

behandling: 

2.1 

Skattad smärta efter 

behandling: 

0.2 

Uppföljning: 

Ingen uppföljning utfördes 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

- 

VAS  
(Visual Analog Scale) 

7/13 

Shah et al., 2013 

”Outcomes of 

Rigid Night 
Splinting and 

Activity 

Modification in 
the Treatment of 

(n = 19) 

Kön: Män (n=8), 

Kvinnor (n=11) 
Ålder: 21-72 

Interventionsgrupp:  
-Ortos 

-Ergonomiska råd 

Kontrollgrupp: 
- 

Behandlingslängd: 

3 månader 

Skattad smärta innan 

behandling: 

29 

Skattad smärta efter 

behandling: 

DASH 

(The Disabilities of the 

Arm Shoulder and 
Hand) 

12/13 
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Cubital Tunnel 
Syndrome 

11 

Uppföljning: 

3 månader efter avslutad 

behandling 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

11 

Svernlöv et al., 

2009  

”Conservative 
treatment of the 

cubital tunnel 

syndrome” 

 

(n = 51) 

Kön: Män 

(n=31), Kvinnor 
(n=39) 

Ålder: 17-72 

Interventionsgrupp: 

-Ortos  

(n = 21) 

 

Kontrollgrupp 1:  

-Nervmobilisering 

(n = 15)  
Kontrollgrupp 2:  

-Ergonomiska råd 

(n = 15) 

Behandlingslängd: 

3 månader 

Skattad smärta innan 

behandling: 

Interventionsgrupp: 3.5 

Kontrollgrupp 1: 3.4 
Kontrollgrupp 2: 4.4 

Skattad smärta efter 

behandling: 

Ingen utvärdering utfördes 

Uppföljning: 

6 månader 

Skattad smärta vid 

uppföljning:  

Interventionsgrupp: 2.3 
Kontrollgrupp 1: 1.4 

Kontrollgrupp 2: 2.3 

VAS  

(Visual Analog Scale) 

12/13 
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Det gjordes en sammanställning av behandlingsmetoderna och hur ofta de förekom i varje 

studie (se tabell 3).  

Tabell 4. Illustrerar vilka behandlingar som fanns representerade i de inkluderade artiklarna samt vilka behandlingar 

vardera artikel använde sig utav. Behandlingarna är sorterade utifrån antal gånger de förekommer. 

 

 

I denna litteratursökning inkluderades tio artiklar i studien. I dessa tio artiklar var de använda 

behandlingsmetoderna för entrapment: nervmobilisering, ortos, ergonomisk rådgivning, 

styrketräning, ultraljud, laserterapi, stretching, manipulation, triggerpunktsbehandling, 

terapeutisk tejpning, kylbehandling och scapulastabiliserande övningar. De flest 

förekommande behandlingarna i denna litteraturstudie var nervmobilisering, ergonomisk 

rådgivning samt ortos, vars fysiologiska verkningsmekanismer som beskrivs i 

förklaringsmodeller (se s. 13 och 16).  

 

Behandlings-

metod: 

 

Artikel: 

Ergonomisk 

rådgivning 
(patient-

utbildning) 

Nerv- 

mobilisering 

Ortos Styrke- 

träning 

Manipulation/

Mobilisering 

Ultra- 

ljud 

Stretching Laser- 

terapi 

Terapeutisk 

tejpning 

Myofaciell 

terapi 

Scapula- 

övningar 

Coppieters et 

al., 2004 

 
× × 

 × × 
      

Day et al., 2014 
× × 

  × 
 

× 

   

× 

Ekstrom et al., 

2002 

 

 × 
 × 

 × × 

    

Hong et al., 

1996 

 

  × 
        

Illes et al., 2013  

 × 
   × 

   

× × 

 

Oskay et al., 

2010 × × 
 × 

 × 

     

Ozkan et al., 

2015 

 

     × 

 

× 

   

Seror, 1993 

× 
 × 

        

Shah et al., 

2013 ×  ×         

Svernlöv et al., 

2009 × × × 
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Behandlingar som visar på positiva respektive negativa resultat gällande smärta 

 

Nervmobilisering 

Av de inkluderade studierna har Coppieters, Bartholomeeusen & Stappaerts (2004), Day et 

al., (2014), Ekström & Holden (2002), Oskay et al., (2010) och Svernlöv et al., (2009) använt 

sig av nervmobilisering som behandlingsmetod varav alla fick ett positivt resultat med 

minskad smärta hos patienterna. I studien av Day et al., (2014) såg man en signifikant 

förbättring gällande patienters smärta och i studien av Svernlöv et al., (2009) såg man en 

signifikant förbättring av patienternas smärta nattetid. Vad som även varierade mellan 

studierna var om det skedde någon uppföljning av resultatet samt tiden för uppföljning. Alla 

dessa har utfört en uppföljning mellan fyra till tolv månader efter avslutad behandling. Alla 

uppföljningar visade att patienterna hade ett kvarstående positivt resultat. 

 

Ergonomiska råd och ortos 

De studier som användes sig av ergonomiska råd och/eller ortos som behandlingsmetod i 

denna litteraturstudie var Coppieters et al., (2004), Day et al., (2014), Hong, Long, 

Kanakamedala, Chang & Yates (1996), Illes & Johnson (2013), Oskay et al., (2010), Seror, 

(1993), Shah et al., (2013) och Svernlöv et al., (2009). I alla dessa inkluderade studier visade 

resultatet minskad smärta hos patienterna. Seror, (1993), Svernlöv et al., (2009), Hong et al., 

(1996) och Shah, Calfee, Gelbermann & goldfarb (2013) var de studier som enbart använde 

sig utav ergonomiska råd och ortos som enskild behandlingsintervention medans resterande 

artiklar använde sig utav kombinerade behandlingar. Svernlöv et al., (2009), Hong et al., 

(1996) och Shah et al., (2013) såg en signifikant förbättring av patienternas smärta av, varav 

Hong et al., (1996) och Shah et al., (2013) såg kvarstående signifikant smärtminskning hos 

patienterna vid uppföljning efter sex månader. Oskay et al., (2010) hade vid tolv månaders 

uppföljning kvarstående positivt resultat, men har använt sig av ortos och ergonomiska råd 

kombinerat med nervmoblisering och ultraljud som behandlingsmetod. 

 

Ultraljud och laser 

De studier som använt sig av ultraljud och/eller laser som behandlingsmetod är Ekström & 

Holden (2002), Oskay et al., (2010) och Ozkan et al., (2015). Ozkan et al., (2015) använde sig 
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av både laser och ultraljud som enskilda behandlingsmetoder, varav Ekström & Holden 

(2002) och Oskay et al., (2010) använde sig av ultraljud eller laser i kombination med flera 

andra typer av behandlingsmetoder. Både Ekström & Holden (2002) och Oskay et al., (2010) 

uppnådde minskad smärta hos sina patienter, som även kvarstod vid uppföljning. Ozkan et al., 

(2015) visade en signifikant förbättring gällande smärta hos patienterna som fick laser som 

behandlingsmetod. Ozkan et al., (2015) utförde en uppföljning efter tre månader varav den 

signifikanta smärtminskningen hos lasergruppen kvarstod och smärtan hade minskat 

ytterligare vid uppföljning hos gruppen som fick ultraljud som behandling.  

 

Muskulär behandling 

Coppertiers et al., (2004), Day et al., (2014), Ekström & Holden (2002), Illes & Johnson 

(2013) och Oskay et al., (2010) använde sig alla utav olika typer av muskulära 

behandlingsmetoder som komplement till andra behandlingsinterventioner. Styrketräning som 

användes av Coppitiers et al., (2004), Ekström & Holden (2002) och Oskay et al., (2015) och 

stretching som användes av Day et al., (2014) och Ekström & Holden (2002) var de vanligaste 

muskulära behandlingarna som användes i kombination med bland annat nervmobilisering, 

ergonomiska råd och ultraljud (se tabell 4). Alla studier som använde sig utav muskulär 

behandling som komplement till sin huvudsakliga behandlingsintervention såg en minskad 

smärta hos patienterna. Ingen muskulär behandling användes som en enkild 

behandlingsintervention. 

 

De inkluderade behandlingsmetoderna i denna litteraturstudie gav alla ett positivt resultat för 

minskad smärta hos patienter med entrapment i armbågen.  

 

Förklaringsmodeller 
 

De flest förekommande behandlingsmetoderna i de inkluderade studierna var ortos, 

nervmobilisering och ergonomisk rådgivning. För att få en djupare förståelse för dessa har vi 

tagit fram förklaringsmodeller baserade på vetenskap för att beskriva vilka fysiologiska 

verkningsmekanismer som ligger bakom dessa behandlingar och dess resultat.  
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Ergonomisk rådgivning (patientutbildning) och ortos  

 

Samma anatomiska och fysiologiska orsaker som ligger bakom att ergonomisk rådgivning 

minskat smärta hos patienter gäller även de patienter som förbättrats med hjälp av ortos som 

behandling av entrapment. Därför har dessa två behandlingsmetoder sammanställts i en 

förklaringsmodell. 

 

 

Kompression av nerv 

Vid kompression av en perifer nerv kan det uppstå en skada av nervvävnaden som behöver 

läkas. Vid skadan kan det uppstå en inflammatorisk process som orsakar svullnad av nerven 

(Rempel et al., 1999). Detta kan leda till att trycket på nerven ökar ytterligare då nerven 

svullnar och blir större i sitt redan komprimerade läge. En förtjockning av nerven kan uppstå 

då nerven irriteras och då omges av inflammatorisk vävnad och förstoras, ett så kallat pseudo 

neurom (Villas et al., 2008). En studie visade att av 60 personer med cubitaltunnelsyndrom 

som undersöktes med hjälp av ultraljud såg man att 29 deltagare hade pseudo neurom 

(Babusiaux et al., 2014). Det mekaniska trycket på nerven leder i sin tur till försämrad 

blodförsörjning då blodkärlen till nerven komprimeras. Ischemin av nerven kan orsaka smärta 

och parestesier i den påverkade nervens innervering (Rempel et al., 1999). 

 

Kompression i cubitaltunneln 

N. ulnaris är den nerv i armbågsleden som är mest benägen att drabbas av entrapment och är 

den näst vanligaste nerven att drabbas i övre extremitet. En studie som undersökt trycket i 

cubitaltunneln där n. ulnaris passerar har man kunnat se med hjälp av magnetisk resonans 

(MR) att vid 40° till 50° flexion i armbågsleden är trycket på n. ulnaris som minst. Det inre 

trycket mot n. ulnaris är signifikant större i vid maximal flexion av armbågsleden (Gelberman 

et al., 1998).  

 

I samma studie undersöktes cubitaltunnelns form och utrymme vid olika lägen av armbågen 

med hjälp av MR. Man kunde då se att n. ulnaris förblir i samma position i tunneln men tycks 

minska i bredd vid ökad flexion av armbågsleden. Man ser även att cubitaltunneln är 

rund/triangelformad vid 0° och 45° flexion av armbågen och att vid 90° och 135° flexion 

ändrar tunneln form och blir oval (se figur 2) (Gelberman et al., 1998). 

 



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även andra studier har uppvisat samma fynd, att cubitaltunnelns form ändras vid flexion av 

armbågen samt att man sett en minskning av höjden i tunneln från 5.8 till 3.2 millimeter vid 

flexion (Apfelberg & Larson, 1973).  

 

Behandling: minskad kompression 

I de inkluderade studierna i denna litteratursammanställning har patienterna instruerats att 

både sitta och försöka sova med i ett läge där armbågen är i 40° till 50° flexion då det är i det 

läget det mekaniska trycket är som minst. Patienterna har även ombetts att undvika maximal 

flexion av armbågen i största möjliga mån, då det är det läge där nerven är som mest 

komprimerad av omkringliggande strukturer (Gelberman et al., 1998). Patienterna har även 

ombetts att undvika upprepad flexion av armbågsleden, framförallt inom arbetssituationer då 

det visats att repetitiva rörelser och upprepad belastning kan vara bidragande faktorer för att 

drabbas av neuropati av ulnarisnerven (Descatha et al., 2004). 

 

Figur 2. Tvärsnitt av magnetisk resonansbilder som demonstrerar 

förändringen av cubital tunneln och ulnarnerven nära m. flexor carpi 

ulnaris två huvuden. Vid ökad flexion av armbågen ändrar tunneln form 

från triangulär till en ellips medan nerven bibehåller sin relativa position 

i cubtialtunneln. Bild:(Gelberman et al., 1998).  
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Den ergonomiska rådgivningen som angetts till patienterna förutom att undvika flexion av 

armbågen är att undvika extension av handleden och abduktion i axelleden då det har visats 

öka trycket i den cubitala tunneln med sex gånger (Bozentka, 1998; Green & Rayan, 1999). 

 

Trycket på nerven vid maximal flexion förklarar varför en dekompression av nerven, som 

uppnås bäst vid 45° till 50° ger en symtomlindring hos patienter med entrapment då de 

ischemiska besvären minskar när vävnaden återfår cirkulation. 

 

En ortos fungerar som ett externt hjälpmedel för att bibehålla armbågsleden fixerad i ett 

flekterat läge mellan 40° till 50° där trycket i cubitaltunneln är som minst. De ischemiska 

symtomen avtar när nervens blodförsörjning inte längre komprimeras, baserat på samma 

verkningsmekanismer som behandling där patienter endast instrueras i att hålla armen i detta 

läge.  

 

Förklaringsmodell nervmobilisering  

 

Av de inkluderade artiklarna i denna rapport använde fem studier sig av nervmobilisering, 

varav fyra i kombination med andra behandlingsmetoder. Nedan följer en förklaring till hur 

nervmobilisering fungerar. 

 

Neurodynamik 

Neurodynamik handlar huvudsakligen om nervsystemets mekanik och fysiologi i interaktion 

med muskeloskeletala funktioner. En del av nervens rörlighet sker inom nerven och 

resterande rörelse sker när nerven glider längs omkringliggande strukturer, även kallat 

interface. De omkringliggande strukturerna består bland annat av senor, muskler, ben, diskar, 

ligament, fasica och blodkärl (Shacklock, 2005). För att nerven ska kunna ha en normal 

rörlighet behöver nerver interagera med interface, det vill säga att omkringliggande strukturer 

inte ska komprimera nerven, för att nerven ska kunna glida, bli längre, kortare, böja sig och 

snurra sig. Dessa funktioner tillåter nervens rörlighet att samarbeta med ledernas rörelser, för 

att exempelvis kunna sträcka eller böja en arm. Nerven ska då, genom dessa funktioner, 

förlängas och följa med i rörelsen utan att nerven påfrestas av för hög tension (Shacklock, 

2005). 
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Nedsatt glidning  

I armbågsleden är nerven slackad i sitt normala tillstånd, och börjar först att glida och spännas 

upp när en rörelse sker av armen (Shacklock, 1995). Vid entrapment kan glidningen av en 

nerv vara nedsatt på grund av att en nerv komprimeras av närliggande strukturer (Shacklock 

2005).   

 

Behandling: ökad glidning 

För att öka den nedsatta glidningen av nerven kan man använda sig av nervmobilisering som 

behandlingsmetod. Enligt Walsh (2005) kan nervmobilisering ske genom två tekniker, 

nervglidning och tensioner. Man strävar då efter att kunna förbättra nervens glidning och 

rörlighet (Walsh, 2005). Genom att dra nerven från dess komprimerade läge till ett icke 

komprimerat läge återfår den ischemiska delen av nerven cirkulation och syre. När den del av 

nerven som varit ischemisk återfår cirkulation och syre minskar på så sätt smärtan. 

(Shacklock, 1995). 

 

Nervglidningsteknik 

Den ena tekniken är nervglidning som sker mellan två leder, där man vill få nerven att glida i 

sig själv och i närliggande strukturer. Glidningen är en kombination av rörelser mellan två 

leder, exempelvis kan en nerv glida när du extenderar armbågen och samtidigt flekterar 

handleden. Detta gör att nerven slackas på ett ställe när den sträcks ut på ett annat. Denna 

teknik innebär att man kan sätta nerven på sträck och på så sätt skapa en glidning i den led där 

nervinklämingen förekommer, utan att sträcka på hela den perifera nerven. Skulle hela den 

perifera nerven sättas på sträck genom alla leder i armen kan det orsaka för hög tension och på 

så sätt smärta hos en patient med entrapment (Shacklock, 2005).  

 

Tensionsteknik 

Den andra tekniken är tensionsteknik. Denna teknik kan med fördel användas i de fall av 

entrapment när nerven sitter fast i en vävnad så att en glidning inte är möjlig. Detta kan 

exempelvis ske när en skada av armbågen har inträffat och en ärrvävnad har vid 

läkningsprocessen växt fast i nerven. Då dras istället nerven åt ett håll för att frigöra nerven, 

istället för att glida fram och tillbaka som vid nervglidning. Tension kan också användas när 

nerven är väldigt känslig och irriterad vid inklämningen. Då vill man istället för att dra nerven 

fram och tillbaka i det området som är irriterat, istället dra nerven bort från inklämningen för 

att orsaka så lite smärta som möjligt (Shacklock, 2005). Dessa tekniker utförs av 
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fysioterapeuter men utförs även vanligtvis av patienterna själva. Patienterna kan då öka 

glidningen genom att självmobilisera exempelvis n. medianus. Detta genom att sträcka och 

böja på armbågen och handleden (Lewis et al., 1998).  

 

Man har sett att ulnaris nerven glider längre i armbågsleden vid glidtekniker än vad den gör 

vid tensionstekniker (Coppieters, Hough & Dilley, 2009). Detta kan vara en möjlig förklaring 

till varför de studier som använt sig utav dessa glidtekniker (Day 2014; Oskay 2010; Svernlöv 

2009) uppnått en förbättring och smärtlindring hos patienterna, då nerven glidit längre 

longitudinellt från kompressionsområdet och på så sätt återfått cirkulation.  

 

 

 

  



 

 

19 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Genom att ha använt oss utav flera olika kombinationer av sökord i flera databaser har vi 

utfört en bred sökning för att fånga upp alla artiklar som stämde överens med våra kriterier. 

Vi har även använt oss utav MESH-termer och tagit in professionell hjälp av en bibliotekarie 

på universitetsbiblioteket för att utföra så noggranna sökningar som möjligt. Under arbetets 

gång fått råd och vägledning genom olika seminarium med fysioterapeuter där vi tagit till oss 

åsikter och kritik som kunnat förbättra vårt arbete.   

 

Ett sökord som inte användes var “radial nerve” trots att “median nerve” och “ulnar nerve” 

fanns med som inkluderade sökord. Detta kan eventuellt innebära att vissa studier inte 

hittades men är inte särskilt troligt då flera av sökningarna var generella för entrapment och 

inte för en specifik nerv.  

 

Ett annat sökord som användes var “NOT surgery” då majoriteten av artiklarna om 

entrapment handlade om kirurgiska ingrepp och inte konservativ behandling. Detta kan ha 

exkluderat artiklar som har handlat om både kirurgiska ingrepp och konservativ behandling 

och då möjligen varit relevanta för vår litteraturstudie. Vi har dock använt oss av sökningarna 

”conservative” eller ”physical therapy” vilket innebär att vi bör fångat upp alla relevanta 

artiklar.  

 

Vi granskade även de inkluderade artiklarnas referenslistor för att kunna säkerställa att vi inte 

missat andra utförda studier inom ämnet som passat våra inklusionskriterier. Flera av de 

inkluderade artiklarna refererade till varandra och det framkom inte någon artikel i 

referenslistorna som vi inte redan inkluderat genom vår sökning. Även inom 

förklaringsmodellerna där vi gick igenom ett stort antal artiklar som behandlade ämnet 

entrapment stötte vi inte heller på någon studie som inte inkluderats i vårt resultat. Detta 

innebär troligtvis att vi inte missat relevanta artiklar i vår litteratursökning. 

 

Även vid sökningen av artiklar till förklaringsmodellerna framkom samma artiklar flera 

gånger samt att flera artiklar påstod samma sak. Detta ökar möjligheten att vårt resultat kan 

vara korrekt.  
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Tre av de inkluderade behandlingsmetoderna resulterade i två förklaringsmodeller. Dessa 

behandlingar valdes för en fördjupning med motivering att de var vanligt förekommande i de 

studerande artiklarna, och därav även mest troliga att förekomma i kliniskt arbete. Vi ansåg då 

att dessa var de mest relevanta för att förstå de bakomliggande mekanismerna till 

behandlingarnas positiva resultat. Att inte fler förklaringsmodeller på de övriga 

behandlingarna togs fram beror på att det inte fanns tillräckligt mycket forskning om 

verkningsmekanismerna bakom vissa behandlingsmetoder, exempelvis ultraljud. Dessa 

behandlingar hade då troligtvis blivit mer utav en diskussionsfråga än att man faktiskt kunnat 

sammanställa tillräckligt mycket vetenskap för att ta fram en förklaringsmodell (Shanks, 

Curran, Fletcher & Thompson 2010; Van der Windt, Daniëlle, Van der heijden 1999). En 

ytterligare orsak till att inte fler behandlingar sammanställdes i en förklaringsmodell var att ett 

flertal användes mer som ett komplement till en annan behandling istället för att vara den 

huvudsakliga interventionen. 

 

Vi upptäckte att det fanns relativt få studier om fysioterapeutiska behandlingar för entrapment 

som vi kunde använda oss utav. Därför har vi inte begränsat sökningen på årtal, vilket innebär 

att en av våra inkluderade studier är utförd för mer än 15 år sedan och mycket forskning har 

tillkommit sedan dess (Seror, 1993). Vi har därför inte heller begränsat oss till en typ av 

studie utan inkluderat alla studier förutom review-artiklar. Vi har även inkluderat artiklar som 

studerat olika typer av kombinerade behandlingar, istället för att endast inkludera studier på 

en enskild behandling.  

 

Ett kriterium för vår litteraturstudie var att de inkluderade artiklarna ska ha utvärderat 

patienternas smärta i förhållande till behandlingen, vilket vi anser vara en väldigt viktig 

aspekt inom ämnet fysioterapi. Detta innebär att vissa studier som utförts inom ämnet 

exkluderats då de inte mätt patienternas smärta före och efter behandling. 

 

På grund av att vi inkluderat flera olika typer av studier, och inte endast RCT-studier använde 

vi oss utav Fribergs kvalitetsfrågor, som han beskriver i sin bok (Friberg, 2006). Hade vi 

endast inkluderat RCT-studier hade PEDro-scale varit ett lämpligare mätinstrument för 

kvalitet (Maher, Sherrington, Herbert, Moseley, & Elkins, 2003). I de inkluderade studierna 

var det ingen som använde sig utav placebo utan hade istället en kontrollgrupp och jämfört en 

behandling med en annan typ av behandling eller ingen kontrollgrupp alls. Eftersom våra 
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inkluderade studier då troligtvis skulle få ett felaktigt lågt PEDro-score på grund av studiernas 

utformning valde vi istället att använda oss utav Friberg som kvalitetsgranskning. 

 

Sammanfattningsvis är det flera faktorer som kan ha påverkat sökningen, men vi tror att vårt 

slutgiltiga resultat är en sammanställning om de artiklar som finns idag som passar våra 

kriterier. Om en liknande studie ska utföras är våra rekommendationer att man även bör utföra 

flera utförliga provsökningar innan man påbörjar en studie om ämnet. Detta för att kartlägga 

olika termer för diagnosen för att inte exkludera relevanta artiklar. Det är även viktigt för att 

säkerställa att det finns tillräckligt många studier som forskat kring ämnet för att kunna 

sammanställa en litteraturstudie.  

 

Resultatdiskussion 

 

I vår litteraturstudie har vi hittat flera olika typer av behandlingsinterventioner vilka kan 

tillämpas av fysioterapeuter i det kliniska arbetet när man behandlar patienter med entrapment 

i armbågen. En review artikel från 2011 (Padua, Caliandro, La Torre, Padua, & Giannini, 

2007) undersökte vilka konservativa och kirurgiska behandlingar som fanns samt dess effekt 

för ulnaris neuropati i armbågen. I den artikeln framgick nervmobilisering, ortos och 

hållningskorrigering (patientinformation) som vanliga konservativa behandlingsmetoder för 

entrapment i armbåge, vilket stämmer överens med vårt resultat, då de var dessa behandlingar 

som var oftast förekommande.  

 

Alla de inkluderade behandlingsmetoderna i vår studie visade ett positivt resultat och minskad 

smärta hos patienterna. Det kan vara svårt att jämföra studierna med varandra då de flesta 

studier har använt olika kombinationer av behandlingar istället för en enskild intervention 

samt att längd och frekvens av behandling varierar. I en review-artikel diskuterades ämnet 

gällande vilka de generella samt specifika effekterna utav en behandling är (Miciak, Gross, & 

Joyce, 2012). Specifika effekter innebär de effekter som är en direkt följd av den valda 

interventionen. Generella effekter är resultatet av det kliniska mötet och faktorer som 

påverkar utanför den specifikt valda interventionen. Detta kan exempelvis vara patient-

terapeutförhållande, bemötande och vänlighet. Denna artikel antyder att det kan vara svårt att 

veta exakt vad det är som leder till att en behandling ger ett positivt resultat, då mycket 

forskning tyder på att den generella effekten kan ha större påverkan än den specifika effekten. 

Man har även sett att faktorer som går under generella effekter, så som förväntad betydelse av 
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behandling kan ha stor effekt. De patienter som har höga förväntningar på en viss 

behandlingseffekt får bättre resultat av just den behandlingen (Miciak et al., 2012). Detta 

försvårar ytterligare att dra slutsatser kring vad som bidragit till ett positivt resultat i de 

inkluderade artiklarna i denna studie.  

 

Vidare ska man ha i åtanke när man granskar resultatet av denna litteraturstudie är att endast 

ett fåtal av de inkluderade studierna fick höga poäng enligt Fribergs kvalitetsgranskning 

(Friberg, 2006). Detta innebär att även om en studie resulterat i ett positivt utfall bör man 

överväga huruvida studien är utförd och om ett dåligt utförande kan ha påverkat resultatet. För 

att ta fram resultatet av en behandling med större säkerhet skulle det vara fördelaktigt att 

endast använda sig av RCT-studier som jämfört med placebo.  

 

En av behandlingarna av muskuloskeletala besvär som vi också hittade, ultraljud (Ekström & 

Holden, 2002; Oskay et al., 2010; Ozkan et al., 2015), har visats ha låg effekt som 

behandlingsmetod. En review-artikel jämförde ultraljud med placebo-ultraljud vilket innebär 

att ultraljudsapparaten inte var påslagen. Resultat av studien var att ultraljud hade väldigt låg 

effekt och författarna ansåg att andra typer av interventioner, så som träning hade bättre effekt 

(Van der Windtet al., 1999). Även en annan review såg att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan ultraljud och placebo-ultraljud (Shanks et al., 2010).  

 

Enligt en randomiserad kontrollstudie visade det sig att laserterapi där maskinen inte var på 

hade samma effekt som riktig laserterapi hos patienter med karpaltunnelsyndrom. Detta tyder 

åter igen på att en patient förväntar sig ett bra resultat av en behandling är det troligt att 

patienten upplever en förbättring (Irvine, Chong, Amirjani, & Chan, 2004). Detta tyder på att 

om man står i val mellan två behandlingar för en patient kan man med fördel troligtvis 

använda den behandlingen som patienten själv tror mest på.  

 

Enligt studierna ovan kan evidensen för inkluderade behandlingsmetoderna variera, vilket 

man bör ha i åtanke vid användning av dessa i sitt kliniska arbete. Flera av behandlingarna 

och dess område kräver mer forskning för att man ska kunna ställa någon slutsats.  

 

Förklaringsmodellen som togs fram för ergonomisk rådgivning och ortos baserades på 

forskning som undersökte mekaniskt tryck i armbågen. En studie utförd på entrapment av 

ulnarisnerven i armbågen undersökte huruvida patientutbildning, den enklaste konservativa 
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behandlingen för entrapment, gav för resultat som en enskild behandling. Studien utfördes på 

totalt 80 patienter med drabbade ulnarisnerver och interventionen var enbart utbildning. 

Patienterna informerades om att tillståndet och smärtan berodde på kompression av nerven 

och att syftet var att minska det mekaniska trycket på nerven. Patienterna fick instruktioner 

om att bland annat undvika repetitiv flexion och extension, att inte flektera över 90° samt att 

patienterna skulle bibehålla armen i 45° flexion så ofta det var möjligt. Patienter som 

tenderade att sova med flekterad armbåge instruerades att sova med en handduk som 

förhindrade flexion i armbågen under natten. Behandlingen varade i minst tre månader, om 

patienterna förbättrades förlängdes uppföljningen. Patienternas resultat graderades som 

utmärkt, bra, någorlunda och dåligt. Resultatet av behandlingen var att 66% av patienterna 

graderades som utmärkt eller bra (Nakamichi, Tachibana, Ida, & Yamamoto, 2009). 

 

Studien ovan stödjer vår slutsats när det gäller vår förklaringsmodell för ergonomisak råd och 

ortos. Det innebär att det mekaniska trycket ofta en påverkande faktor och att endast öppna 

upp i cubitaltunneln via 45° armbågsflexion kan ge ett mycket bra resultat. Anledningen till 

att denna studie inte var inkluderad i vår litteratursammanställning var för att studien 

utvärderade bland annat patienternas sensorik och greppstyrka, men inte smärta.  

 

Många av de inkluderade artiklarna som har haft nervmobiliseringsteknik som 

behandlingsmetod har i första hand använt sig av glidtekniker före tensionstekniker. 

Shacklock (2005) anser att när man använder nervglidning så kan man öka nervens rörlighet i 

armen och på så sätt minska smärta. Han menar på att man inte ska använda sig av 

tensionstekniker om patienten har måttlig till svår smärta. Detta eftersom tension är mer 

potent och orsakar mer smärta än glidtekniker då man inte sätter nerven i ett lika sträckt läge 

vid nervmobilisering som tension (Shacklock, 2005). I de inkluderade studierna i vår 

litteratursammanställning har tre av fem använt sig av glidtekniker istället för tensionstekniker 

och de har alla fått minskad smärta som resultat (Day 2014; Oskay 2010; Svernlöv 2009). 

Vilket stämmer överens med Shacklock som anser att glidteknik kan minska smärta. Dock är 

det två artiklar som har använt sig av tension istället för glidmobilisering, men ändå uppnått 

ett bra resultat och minskad smärta (Coppieters 2004; Ekstrom & Holden 2002). Om man valt 

en viss teknik utifrån patienternas symtom framgår inte i artiklarna så det är därför svårt att 

dra direkta slutsatser och paralleller till Shacklocks teorier.  
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Av alla de inkluderade artiklar i denna litteraturstudie är det ingen som har någon djupgående 

förklaring till varför en behandling fungerar. Många artiklar kommer fram till att deras 

behandling minskade smärtan hos patienterna, men ingen förklarar orsakerna till varför en 

behandling har gett ett positivt resultat. Det är en av styrkorna i denna litteraturstudie, då den 

ger en mer fördjupad förståelse om hur en behandling fungerar.  

 

Konklusion  
 

I denna litteraturstudie studerades flera olika behandlingar för nerventrapment i armbågen, 

varav de vanligaste behandlingarna var nervmobilisering, ergonomisk rådgivning samt ortos. 

Genom att undersöka vilka fysiologiska orsaker som låg bakom dessa behandlingsmetoder har 

vi ökat förståelsen kring de bakomliggande mekanismerna till varför de minskar smärta hos 

patienterna. Med denna kunskap kan fysioterapeuten i kombination med anamnes och varje 

patients specifika situation ha en större möjlighet att tillämpa rätt behandling, exempelvis att 

använda sig av tension om man misstänker att problematiken orsakas av ärrvävnad. Eller att 

välja ergonomiska råd som behandlingsmetod om patienten har en ogynnsam hållning eller 

arbetar med repetitiva rörelser. På så sätt kan verksamma fysioterapeuter med större säkerhet 

välja den behandlingsmetod som är lämpligast för varje enskild patient. 
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INSTRUKTIONER

Denna enkät berör Dina symtom och Din förmåga att
utföra vissa aktiviteter.

Svara på varje fråga, baserat på hur Du har mått
den senaste veckan, genom att kryssa för ett
svarsalternativ för varje fråga.

Om det är någon aktivitet Du inte har utfört den senaste
veckan får Du kryssa för det svar som Du bedömer
stämmer bäst om Du hade utfört aktiviteten.

Det har ingen betydelse vilken arm eller hand Du använder
för att utföra aktiviteten. Svara baserat på Din förmåga
oavsett hur Du utför uppgiften.

Svenska DASH

DISABILITIES OF THE ARM, SHOULDER AND HAND

The DASH
© Institute for Work & Health 2003.  All rights reserved.
 
Svenska DASH
Isam Atroshi, Christina Gummesson
Hässleholms sjukhus och Lunds Universitet



Gradera Din förmåga att utföra följande aktiviteter under den senaste veckan genom att kryssa för ett
svarsalternativ för varje fråga

   Stor
svårighet

    Viss
svårighet

 Måttlig
svårighet

Omöjligt
 att göra

   1.   Öppna en ny burk, eller hårt sittande lock

   2.   Skriva

   3.   Vrida om en nyckel

   4.   Förbereda en måltid

   5.   Öppna en tung dörr

   6.   Lägga upp något på en hylla över Ditt huvud

   7.   Utföra tunga hushållssysslor (t ex tvätta golv
         och väggar, putsa fönster, hänga tvätt)

   8.   Trädgårdsarbete

   9.   Bädda sängen

 10.   Bära matkassar eller portfölj

 11.   Bära tunga saker (över fem kilo)

 12.   Byta en glödlampa ovanför Ditt huvud

 13.   Tvätta eller föna håret

 14.   Tvätta Din rygg

 15.   Ta på en tröja

 16.   Använda en kniv för att skära upp maten

 17.   Fritidsaktiviteter som kräver liten ansträngning
        (t ex spela kort, sticka, boule)

 18.   Fritidsaktiviteter som tar upp viss kraft eller stöt
         genom arm, axel eller hand (t ex spela golf,
         använda hammare, spela tennis, skytte, bowling)

 19.   Fritidsaktiviteter där Du rör på armen fritt
         (t ex spela badminton, simma, gympa)

 20.   Färdas från en plats till en annan

 21.   Sexuella aktiviteter

  Ingen
svårighet



Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört
Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra?
 

Inte  alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket

Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört
Ditt vanliga arbete eller andra dagliga aktiviteter?

Jag känner mig mindre kapabel, har sämre självförtroende eller känner mig mindre behövd på grund av mina
arm-, axel- eller handproblem.

Instämmer absolut inte Instämmer inte Vet inte Instämmer Instämmer absolut

Ange svårighetsgraden på Dina symtom de senaste sju dagarna:

24.   Värk/smärta i arm, axel eller hand

25.   Värk/smärta i arm, axel eller hand i samband med aktivitet

26.   Stickningar (sockerdrickskänsla) i arm, axel eller hand

27.   Svaghet i arm, axel eller hand
 
28.   Stelhet i arm, axel eller hand

Ingen Lätt Måttlig Svår Mycket
   svår

Har Du haft svårt att sova, under de senaste sju dagarna, på grund av värk/smärta i arm, axel eller hand?

Inte alls Viss svårighet Måttlig svårighet Stor svårighet Mycket stor svårighet

23.

29.

30.

22.

Inte alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket



ARBETSMODUL

Följande frågor rör hur mycket Dina arm-, axel- eller handproblem påverkat Din förmåga att arbeta
(inklusive hushållsarbete om detta är Ditt huvudsakliga arbete).
     

Ange här Ditt arbete
 
Kryssa för det påstående som bäst stämmer in på Din kroppsliga förmåga de senaste sju dagarna.

Hade Du någon svårighet att:     Viss
 svårighet

   Ingen
svårighet

 Måttlig
svårighet

   Stor
svårighet  Omöjligt

1.  använda Din vanliga teknik för att arbeta?

2.  utföra Ditt ordinarie arbete på grund av
     värk/smärta i arm, axel eller hand?

3.  utföra Ditt arbete så bra som Du skulle vilja?

4.  utföra Ditt arbete på den tid Du brukar använda?

   Viss
svårighet

 Måttlig
svårighet

   Ingen
 svårighet

   Stor
svårighet Omöjligt

 1.  använda Din vanliga teknik för att spela
      instrument/idrotta?

 2.  spela instrument/idrotta på grund av värk/smärta
      i arm, axel eller hand?

 3.  spela instrument/idrotta så bra som Du skulle
      vilja?

 4.  använda lika mycket tid som vanligt för att spela
      instrument/idrotta?

Om Du spelar mer än ett musikinstrument eller utövar mer än en idrott ska Du svara med avseende på den aktivitet
som är viktigast för Dig.

Ange här det musikinstrument eller den idrott som är viktigast för Dig

Kryssa för det påstående som bäst stämmer in på Din kroppsliga förmåga de senaste sju dagarna.

Hade Du någon svårighet att:

(Du kan hoppa över resterande frågor)

Följande frågor rör hur mycket Dina arm-, axel- eller handproblem påverkat Din förmåga att spela musikinstrument
och/eller utöva idrott.

IDROTT/MUSIKMODUL

Jag arbetar inte (Du kan då hoppa över de följande frågorna)

 Jag spelar inte något musikinstrument och utövar inte någon idrott
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The Numeric Pain Rating Scale Instructions 

 
General Information:  

 The patient is asked to make three pain ratings, corresponding to 

current, best and worst pain experienced over the past 24 hours.  

 The average of the 3 ratings was used to represent the patient’s level 

of pain over the previous 24 hours. 

 
 

Patient Instructions (adopted from (McCaffery, Beebe et al. 1989): 
 “Please indicate the intensity of current, best, and worst pain levels over 
the past 24 hours on a scale of 0 (no pain) to 10 (worst pain imaginable)” 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Reference: 
McCaffery, M., Beebe, A., et al. (1989). Pain: Clinical manual for nursing practice, Mosby St. Louis, MO. 
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Kvalitetsgranskning enligt Friberg 
 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna 

i så fall beskriven?  

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur har urvalets gjorts? (t ex antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

7. Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop?  

9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, tex vad gäller 

generaliserbarhet? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, tex vårdvetenskapliga antaganden? 

 

J=Ja (1p) 

N=Nej (0p)  

V=Vet inte (0p) 

 

Omformulerade frågor från Friberg som använts till kvalitetsgranskning  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon vetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Är syftet klart formulerat? 

5. Är metoden väl beskriven?  

6. Framkommer hur urval gjorts? 

7. Finns en analysering av data beskriven?  



8. Finns en återkoppling mellan metod och teoretiska utgångspunkter? 

9. Är resultatet bra och tydligt beskrivet?  

10. Förs argument fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

 


