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Sjukgymnastisk behandling vid adhesiv kapsulit i axeln
– En litteraturstudie

Physical therapy in Adhesive Capsulitis of the shoulder
– A review

Lindholm Andreas
Hylén Per
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Institutionen för hälsovetenskap

Abstrakt

Adhesiv kapsulit (AC) utgör 15 % av alla skuldersmärtor i primärvården. Orsaken är okänd 
och huvudsymptom är smärta och stelhet med inskränkt rörlighet. Sjukdomsförloppet indelas 
vanligen i tre faser och naturalförloppet kan vara mer än tre år. Sjukgymnastisk behandling 
innebär vanligen töjning, mobilisering, träning, akupunktur, värme och el-terapi. Även 
medicinsk behandling används. Syfte: Att kartlägga sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid 
adhesiv kapsulit i axeln samt behandlingens effekter och evidens. Metod: Studien utfördes 
som litteraturöversikt. Artiklar söktes på databaserna AMED, Cinahl, PEDro, Pubmed och 
SveMed+. Sökorden capsulitis, frozen shoulder, physiotherapy och physical therapy 
användes. Inkluderade artiklar bedömdes med PEDro-Scale och SBU evidensgradering. 
Resultat: 30 studier inkluderades i resultatet. Dessa delades in i åtta behandlingsgrupper. 
Många olika behandlingsmetoder förekommer, där mobilisering är den vanligaste enskilda 
behandlingen. Träning är mest frekvent i kombinationsbehandlingar. Rörlighet, smärta och 
utvärderingstid valdes som utvärderingsvariabler. Stark evidens finns för att ledmobilisering 
kan öka rörligheten, kombinationen akupunktur och träning kan reducera smärta och öka 
rörlighet samt att kombinationsbehandlingen töjning, mobilisering och träning kan öka 
rörlighet på kort sikt. Konklusion: Ledmobilisering, akupunktur tillsammans med träning 
samt kombinationen töjning, mobilisering och träning har god men kortsiktig 
behandlingseffekt för AC. Det behövs fler högkvalitativa studier med långsiktig utvärdering 
för att kunna ge en bättre evidensbaserad vård för AC patienter. 

Nyckelord: Adhesiv kapsulit, behandling, evidens, rörlighet, sjukgymnastik, smärta.
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Skuldersmärtor är den tredje vanligaste kontaktorsaken vid muskel- och skelettbesvär inom 

primärvården. Adhesiv kapsulit (AC) eller frozen shoulder (FS) som det även kallas utgör 

15 % av alla skuldersmärtor i primärvården. Symtomen vid diagnosen kapsulit är i huvudsak 

smärta, stelhet med inskränkt rörlighet efter kapsulärt mönster och svårigheter att sova på den 

drabbade sidan. Kapsulärt mönster för skuldran är nedsatt passiv utåtrotation, abduktion och 

inåtrotation. Utåtrotation är oftast mer nedsatt än abduktion och inåtrotation (Sharma, 2007; 

Dias, Cutts & Massoud, 2005). Orsaken till FS är okänd, men möjliga teorier är 

immobilisering pga. smärtor, degenerativa förändringar och inflammation i strukturer runt 

kapseln (Sharma, 2007). 

Prevalens för AC i normal populationen är 2-5 %, AC drabbar 10 % av personer med diabetes 

och är vanligast bland kvinnor och personer över 40 år (Brue et al., 2007; Bridgman, 1972). 

Adhesiv kapsulit används flitigt i litteraturen som ett centralt begrepp.  Det anses vara mest 

lämpligt eftersom AC beskriver patologin och orsaken till nedsatt rörlighet i glenohumeral 

(GH) leden. Patologin innebär en avsaknad av blodkärl, förtjockning av ledkapseln, avsaknad 

av synovial vätska och kapseln sammandragen och markant fixerad mot humerus huvud. Vid 

manipulation av humerus har det kunnat iakttas att kapseln har skalats av från humerus huvud 

liknande ett plåster eller tejp (adhesiv tape) därav namnet adhesiv kapsulit (Ward, 1986).

AC kan delas upp i primär (även kallad idiopatisk) och sekundär form där den primära 

uppkommer spontant och den sekundära uppkommer efter trauma. Den primära formen är 

vanligast och minst förstådd. Yttre utlösande faktorer kan vara trauma, immobilisering, 

sjukdomar och felaktig kroppshållning. Sekundär AC utvecklas vanligen efter flera tidigare 

händelser t.ex. inverkan från centrala nervsystemet, immobilisering, trauma, lungcancer, 

infektion, hjärtinfarkt, långvarig intravenös infusion, cervikal disk påverkan, reumatoid artrit 

eller diabetes (Wadsworth, 1986). 

Reeves (1975) har beskrivit tre faser av sjukdomen:

Den första fasen innebär smärta med ökad stelhet som varar 10-36 veckor. I nästa fas som 

uppträder efter 4-12 månader, försvinner smärtan gradvis men stelheten består. Nästa fas 

inträffar efter 12-42 månader och innebär en kvarstående stelhet utan förbättring. Först efter 

denna fas kan man vänta sig en spontan förbättring av rörelseomfånget. Påföljande 

återhämtningsperiod kan vara mellan 5-26 månader. Vidare hävdar Reeves att sjukdomens 

naturalförlopp från initialskede till symptomfrihet kan vara i mer än 3 år.
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Holmström & Moritz (2007) beskriver möjliga behandlingar i de två första faserna. Första 

fasen innebär främst psykologiskt stöd till patienten, praktiska råd om smärtlindring och 

kontrakturprofylax. Även avspänning, pendelövningar och rotationsövningar i framåtlutad 

position kan vara effektivt. I den andra fasen kan behandlingen inriktas mot traktion, 

rörelseträning och muskeltöjningar. Patienter väljer ofta själva att få sjukgymnastisk 

behandling under viss tid.

AC har beskrivits som ett tillstånd med spontan förbättring som kräver ett annorlunda 

behandlingsupplägg än det som vanligtvis används vid andra skulderbesvär som artros, 

rotatorkufftendinit eller ruptur (Dias et al., 2005). Många behandlingar har utformats med 

syftet att försöka förbättra slutresultatet för patienter som drabbats av AC. Det kan vara svårt 

att fastställa att en behandling är mer effektiv än en annan baserat på dagens forskning. Denna 

svårighet härstammar från ett flertal faktorer exempelvis studiedesign, bristen på 

kontrollgrupper, tidpunkten för interventionen samt att naturalförloppet tenderar att variera. 

Icke-konservativ behandling kan bestå av steroidinjektioner, kapsulär distention, manipulation 

under anestesi och kirurgi då kapseln frigörs. Distention – eller artrografisk distention –

innebär att en steroid- eller koksaltlösning injiceras för att skapa en ruptur av kapseln via 

hydrostatiskt tryck (Sandor, 2000).

Även töjning och mobilisering har visat på goda resultat. Utbildning av patienter är en viktig 

del av behandlingen av AC. Den hjälper till att öka förståelsen och uppmuntra följsamheten 

(compliance) av behandlingen. En förklaring av tillståndet, dess förlopp och den spontana 

återhämtningen kan vara till stor hjälp för patienten (Brue et al., 2007). Sjukgymnastik med 

rörelseträning inom smärtfritt rörelseomfång är betydelsefull. Övrig behandling kan bestå av 

smärtstillande medicin, kortisoninjektioner och suprascapulär nervblockering. Rörelseträning 

rekommenderas ofta för att bibehålla och öka rörelseomfånget vid AC. Ett flertal vanliga 

konservativa behandlingar har presenterats, bland annat behandling med non steroidal anti -

inflammatory drugs (NSAID), träning, töjning och värmebehandling (Sheridan & Hannafin, 

2006). 

Förutom mer traditionell töjning används ibland PNF som står för Proprioceptive 

Neuromuscular Facilitation. PNF är en töjningsmetod som bygger på kontraktion och 

relaxation av en muskelgrupp, och har visats effektiv för att öka rörelseomfång (Godges, 

Mattson-Bell, Thorpe & Shah, 2003). 
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Owens-Burkhart (1991) menar att transkutan nervstimulering (TENS) och värme kan fungera 

smärtlindrande samt att värmen även kan öka töjbarheten hos mjukdelar. Vidare hävdar 

författaren att manipulation och mobilisering används för att återställa rull-, glid- och 

separationsförmåga i leden. Akupunktur kan fungera effektivt i smärtlindrande syfte vid 

behandling av AC (Carlsson, 1992). Även kylbehandling används av vissa behandlare. 

Kylbehandling kan fungera både antiinflammatoriskt och smärtlindrande vid exempelvis 

bursit (Butcher, Salzman & Lillegard, 1996). I en studie av Green, Buchbinder & Hetrick

(2003) kom man fram till att laserterapi kan vara av nytta på kort sikt vid behandling av 

kapsulit, och de kunde inte påvisa att övrig sjukgymnastik hade någon effekt. Enligt en studie 

av Clarke, Willis, Fish & Nichols (1975) finns det ett flertal faktorer som potentiellt kan 

påverka sjukdomsförloppet och slutresultatet vid AC, bland annat ålder, yrke och påverkan på 

dominant arm. De såg en trend mot att påverkan på dominant arm samt yngre ålder verkar öka 

risken för ett sämre utfall. Rehabilitering av AC patienter syftar till att reducera smärta samt 

bibehålla rörelseomfånget (Siegel, Cohen, Gall, 1999). 

Genom denna studie vill vi sammanfatta och uppdatera forskningsfronten kring adhesiv 

kapsulit och ge en lättförståelig översikt av vetenskapligt dokumenterade sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder.
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Syfte

Syftet med denna studie var att kartlägga sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid adhesiv 

kapsulit i axeln samt behandlingens effekter och evidens.

Frågeställningar

Vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder för adhesiv kapsulit finns studerade?

Vilka effekter har de sjukgymnastiska behandlingarna och vilken evidensstyrka har 

behandlingsmetoderna?

Material och metod

Metoden som användes var litteraturstudie. Artiklar söktes i databaserna AMED, Cinahl, 

PEDro, PubMed och SveMed+. Följande sökord användes: capsulitis, frozen shoulder, 

physiotherapy och physical therapy (tabell 1).

Inklusionskriterier: 

 Artiklar publicerade på engelska, svenska, norska eller danska t.o.m. 08-04-15.

 Artiklar med sjukgymnastiska behandlingsmetoder för adhesiv kapsulit i axeln.
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Resultat av sökning i databaser

Tabell 1. Resultat av sökning i databaser
Databaser/Sökord                                                       Antal artiklar
Pubmed 
Frozen Shoulder AND physiotherapy 97
Frozen Shoulder AND physical therapy 100
Frozen shoulder 647
Capsulitis (RCT limit) 25
Capsulitis AND physiotherapy 67
Capsulitis AND physical therapy 79
Capsulitis 383

Cinahl
Frozen Shoulder 94
Capsulitis AND physiotherapy 13
Capsulitis AND physical therapy 59
Capsulitis 201

AMED
Frozen Shoulder AND physical therapy 5
Frozen Shoulder AND physiotherapy 5
Frozen Shoulder 46
Capsulitis AND physical therapy 7
Capsulitis AND physiotherapy 9
Capsulitis 32

PEDro
Frozen Shoulder 12
Capsulitis 20

SweMed+
Frozen Shoulder 9
Capsulitis 0

Totalt: 1929
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Samtliga interventionsartiklar som ingår i resultatet har bedömts enligt physiotherapy 

evidence database (se bilaga 1) och statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2000). 

Trots att syftet med PEDro främst är att gradera randomiserade kontrollerad studier (RCT) så 

ger varje enskild fråga en bra inblick i en studies metodologiska kvalité, validitet och form, 

oavsett studietyp. Därför ansågs det intressant att behålla graderingen i uppsatsen, då det kan 

ge en god inblick i hur studien genomfördes. Alla inkluderade artiklar poängsattes individuellt 

av respektive författare enligt PEDro-Scale varpå artiklarna kontrollerades i PEDros databas. 

20 av de 30 inkluderade artiklarna var poängsatta i PEDro. Två artiklar (Gulick et al., 2007;

Hunt, 2005) som ej fanns i PEDro bedömdes som ej applicerbara på PEDro-Scale.

Gradering av evidensstyrka

Artiklarna klassades enligt SBU för att fastställa ett bevisvärde. Evidensstyrkan fastställdes 

enligt tabell 2 (SBU, 2000).

Tabell 2. Gradering av evidensstyrka enligt SBU

Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt.
Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt bevisvärde.
Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag
Minst två studier med medelhögt bevisvärde.
Evidensstyrka 4 – Otillräckligt vetenskapligt underlag
Förutsättningen för det angivna är att studierna pekar i samma riktning och att inget talar emot 
slutsatsen. Vid mindre divergenser kan styrkegraden sänkas.
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Resultat

Totalt inkluderades 30 artiklar (tabell 2). Av dessa var åtta RCT, åtta randomiserade, fem 

kvasiexperiment, fyra prospektiva, två retrospektiva, en kvantitativ och två patientfall. Det 

fanns många olika behandlingsmetoder samt att dessa användes i många olika kombinationer, 

vilket gjorde det svårt att utvärdera en enskild eller individuell behandlingsmetod. På grund 

av detta delades artiklarna upp i behandlingsgrupper med syftet att förenkla 

evidenssammanställningen. Endast signifikanta skillnader redovisas i resultatet.

Artiklarna placerades i en av följande åtta grupper: 

 Jämförelse av sjukgymnastisk behandling och medicinsk behandling

 Kombinationsbehandling massage och träning

 Kombinationsbehandling töjning, mobilisering och träning

 Jämförelse av steroid, mobilisering, kyla och PNF och ingen behandling

 Akupunktur kombinerat med träning

 Ledmobilisering

 Ultraljud

 Kombinationsbehandling TENS, töjning, värme och ultraljud. 

I begreppet träning inkluderades hemträning, styrketräning, koordinationsträning, 

rörelseträning och bassängträning. Soft tissue mobilization (STM) inkluderades i begreppet 

massage. I begreppet ledmobilisering inkluderades high och low grade, end-range, mid-range, 

rörelse, anterior och posterior mobilisering. Utvärderingsvariablerna som valdes var smärta, 

rörlighet och utvärderingstid där begreppen kortsiktig (upp till sex månader) och långsiktig 

(mer än sex månader) användes. Med termen utvärderingstid avsågs tidpunkten för sista 

utvärdering av behandling.
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Tabell 3. Studierna är listade primärt efter PEDro poäng och sekundärt efter studietyp och storlek i fallande ordning

FP = försökspersoner, Beh = behandling, kv = kvinnor, mob = mobilisering, v = veckor, u = uppföljning, GH = glenohumeral, EA = 
elakupunktur, IF = interferens, TC = triamcinolone, PT = Physical therapy, PI = placeboinjektion, ERM = end-range mobilization, MRM = 
mid- range mobilization, MWM = mobilization with movement

Studie Studietyp FP Intervention Beh.tid Resultat PEDro SBU
Buchbinder et al. 
(2007)

RCT 156
99 kv
57 män

Grupp A: Töjning, mob, 
styrka och koordination
Grupp B: Sham ultraljud

6 v
u = 12, 26 v

Skillnad i rörlighet till fördel 
för studiegruppen efter 6 och 
12 v.

9 Högt

Cheing et al. (2008) RCT 70
48 kv
22 män

Grupp A: EA och träning
Grupp B: IF och träning
Grupp C: Kontroll

4 v och 6 
månaders 
hemträning.
U =3 och 6 
månaders

Förbättring av rörlighet, 
smärta och styrka för grupp A 
och B efter behandling och 
upp till 6 månader.

9 Högt

Pajareya et al. 
(2004) 

RCT 119
81 kv
38 män

Grupp A: Ibuprofen, 
diatermi, mobilisering, 
töjning GH-led och 
hemträning.
Grupp B: Ibuprofen

3 v
u = 12 v

Förbättring i 
grupp A vid skattning av 
smärta och skulderbesvär efter 
3 och 6 v samt rörelse efter 
3 v. 

8 Högt

Vermeulen et al. 
(2006) 

RCT 100
66 kv
34 män

Grupp A: High-grade  
mobilisering
Grupp B: Low-grade 
mobilisering

12 v 
(maximalt)
 u = 6, 12 
månader

Förbättring för High-grade i
rörlighet och funktion.  

8 Högt

Ryans et al. (2005) RCT 80
46 kv
34 män

Grupp A= TC + PT, B= 
TC, C = PI + PT, D = PI
PT: PNF, mob, träning

4 v
u = 6, 16 v

Förbättrad rörlighet för grupp 
C efter 6 v. Ingen skillnad 
mellan grupperna efter 16 v.

7 Högt 

Sun et al. (2001) RCT 35
24 kv
11 män

Grupp A: Akupunktur
och träning
Grupp B: Träning

6 v
u = 20 v

Bättre resultat för grupp A
efter 6 och 20 v.

7 Högt 

Yang et al. (2007) Randomiserad 28
24 kv
4 män

Mob tekniker: ERM, 
MRM och MWM

12 v Förbättring av rörlighet och 
funktion för ERM och MWM. 

7 Högt

Downing & 
Weinstein (1986) 

Randomiserad 20
12 kv
8 män

Grupp A: Ultraljud 
Grupp B: sham ultraljud

4 v Ingen skillnad mellan 
grupperna.

7 Högt
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Tabell 3. Studierna är listade primärt efter PEDro poäng och sekundärt efter studietyp och storlek i fallande ordning
Studie Studietyp FP Intervention Beh.tid Resultat PEDro SBU
Guler-Uysal & 
Kozanoglu 
(2004) 

Randomiserad 
prospektiv

40 
28 kv
12 män

Grupp A: Cyriax
Grupp B: Värme och 
diatermi

2 v Skillnad  i rörlighet för 
Cyriax efter 2 v.

6 Medelhögt

Johnson et al. 
(2007) 

Randomiserad 20
16 kv
4 män

Grupp A: Anterior mob 
Grupp B: Posterior mob

Medel 18,5 dagar 
(6 beh)

Ökad rörlighet för posterior 
mob.

6 Medelhögt

Nicholson 
(1986)

RCT 20
10 kv 
10 män

Mob 4 v Ökning av rörlighet 
(abduktion) i studiegruppen.

5 Medelhögt

Waldburger et 
al. (1992) 

Randomiserad 
prospektiv

50
32 kv
18 män

Grupp A: Mob, TENS 
och kryoterapi 
Grupp B: Samma och 
calcitonin

60 dagar
u = 180 dagar

Grupp B hade mindre smärta 
efter 60 dagar. Efter 180 
dagar fanns ingen skillnad 
mellan grupperna.

4 Medelhögt

Binder et al.
(1984) 

Randomiserad 
prospektiv

40 Grupper:
A. Steroid
B. Mob
C. Kyla och PNF
D. Ingen behandling.

För beh.tid se 
Bulgen et al. 
(2005) 
Uppföljning efter 
40-48 månader.

Förbättrad rörlighet från 
utskrivning till uppföljning i 
samtliga grupper. Ingen 
skillnad mellan grupperna 
vid uppföljning.

4 Medelhögt

Diercks & 
Stevens (2004) 

Prospektiv 77
47 kv
30 män

Grupp A: Träning inom 
smärtgränsen 
(neglectgrupp)
Grupp B: träning över 
smärtgränsen, passiv 
töjning, manipulation 
GH led och hemövningar 
(töjningsgrupp).

2 år Neglectgruppen fick bättre 
constant score (smärta, 
funktion och rörelse) jämfört 
med töjningsgruppen från 3 
månader till sista 
uppföljningen efter 2 år.

4 Medelhögt

Hamer & Kirk 
(1976) 

Prospektiv 31
16 kv
15 män

Grupp A: Isterapi och 
RR
Grupp B: Ultraljud och 
RR

Till full rörlighet
uppnåtts 
(medelvärde beh 
A= 12 och B 15).

Ingen skillnad mellan 
grupperna.

4 Medelhögt

FP = försökspersoner, Beh = behandling, kv = kvinnor, v = veckor, mob = mobilisering, TENS= Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation, u = uppföljning, PNF = proprioceptive neuromuscular facilitation
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Tabell 3. Studierna är listade primärt efter PEDro poäng och sekundärt efter studietyp och storlek i fallande ordning
Studie Studietyp FP Intervention Beh.tid Resultat PEDro SBU
Aydogan et al. 
(2003/2004) 

Kvasi-
experiment

48
34 kv
14 män

Ultraljud, TENS och 
töjning samt 
hemträning med 
pendelövningar.

5 v beh och 3 
månader
hemträning.    
U = 3 månader

Reducerad smärta, signifikant ökad 
rörelseomfång och constant scores efter 
avslutad behandling och 3 månader.

4 Lågt

Khan et al. 
(2005) 

RCT  35
15 kv 
20 män

A= PT+ distention,
steroidinjektion
B= PT (RR, TENS, 
IRR)

8 v Förbättrad rörlighet för grupp A 
jämfört med grupp B efter 8 v.

3 Lågt

Bulgen et al.
(1984) 

Randomiserad 
prospektiv

42
28 kv
14 män

Grupper:
A. Steroid
B. Mob
C. Kyla och PNF
D. Ingen beh.
Alla FP fick 
pendelövningar.

A. 3 v
B. 6 v
C. 6 v
u = 6 månader

Ingen skillnad mellan grupperna efter 6 
veckor och vid uppföljning efter 6 
månader.

3 Lågt

Rizk et al. 
(1983) 

Kvasi-
experiment

50
32 kv 
18 män

Grupp A: Värme, 
RR, manipulation
Grupp B: 
Kombinerad TENS 
och traktion

8 v
u = 8 månader

Bättre rörlighet för grupp B jämfört 
med grupp A inom de första 
tre veckorna.

3 Lågt

Sokk et al. 
(2007)

Kvasi-
experiment

10
7 kv
3 män

Massage och träning 4 v Reducerad smärta, ökad MVC styrka 
och ökad NI.

3 Lågt

Ma et al. (2006) Randomiserad 75
39 kv
36 män

Kontrollgrupp = PT,
Grupp A = 
akupunktur
Grupp B = 
akupunktur + PT.
PT: Värme, mob och 
träning.

4 v Förbättring av smärta och rörelse i alla 
tre grupperna. Grupp B hade störst 
förbättring.

2 Lågt

Jürgel et al. 
(2005) 

Kvasi-
experiment

10
7 kv
3 män

Träning, massage, 
elektroterapi. 

4 v Förbättring av rörlighet, styrka och 
smärta.

2 Lågt

FP = försökspersoner, Beh = behandling, kv = kvinnor, TENS= Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, PT = physical therapy, 
v = veckor, u = uppföljning, mob = mobilisering, RR = rörelseträning, , IRR = infra-red radiation, PNF = proprioceptive neuromuscular 
facilitation MVC = isometric maximal voluntary control, NI = net impulse
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Tabell 3. Studierna är listade primärt efter PEDro poäng och sekundärt efter studietyp och storlek i fallande ordning
Studie Studietyp FP Intervention Beh.tid Resultat PEDro SBU
Vermeulen et al. 
(2000) 

Kvantitativ 7
3 kv
4 män

End-Range mob 12 v
u = 9 månader

Ingen statistisk analys. 2 Lågt

Griggs et al. 
(2000)

Prospektiv 75
58 kv
17 män

Cirkulära pendelövningar 
och töjning.

Uppföljning
12-41 månader 
(medel 22 
månader)

Förbättring av smärta och 
rörlighet (flexion, utåt-
inåtrotation och GRA vid 90° 
abduktion). 
90 % av FP nöjda med sitt 
resultat.

1 Lågt

Mao et al. 
(1997) 

Prospektiv 12
Kön 
framgår ej

PT: värme, ultraljud, mob, 
töjning och hemträning.

4-6 v Rörelseomfång ökade för 
samtliga personer, speciellt 
utåtrotation.

1 Lågt

Wies (2005) Kvasi-
experiment

8
6 kv
2 män

STM, 
hemträningsprogram 
(stretch och styrka)

14 v
(medel)

Förbättrad rörlighet (flexion, 
abduktion och utåtrotation).

1 Lågt

Melzer et al. 
(1995) 

Retrospektiv 110
66 kv
44 män

Grupp A: Mob, NSAID
Grupp B: Mob under 
anestesi.

4 år Ingen statistisk analys. Måttlig 
mobilisering bättre än  
mobilisering under anestesi.

0 Lågt

Miller et al.
(1996)

Retrospektiv 50
29 kv
21 män

Fas I: slynga, värme och 
smärtlindrande medicin. 
Fas II: anti-
inflammatorisk medicin, 
värme, töjning och RR.

När smärtfri 
rörlighet är 
uppnådd (max 
20° mindre än
motsatt sida).
U = 49 
månader

Ingen statistisk analys. Ökad 
rörlighet och återgång till 
dagliga aktiviteter utan smärta.

0 Lågt

Gulick et al. 
(2007) 

Patientfall 1 kv ES, värme och töjning. 4 veckor Ingen statistisk analys. Ökad 
rörlighet och minskad smärta.

EA Lågt

Hunt (2005) Patientfall 1 kv Akupunktur 23 dagar Ingen statistisk analys. Minskad 
smärta.

EA Lågt

FP = försökspersoner, Beh = behandling, kv = kvinnor, mån = månader, GRA = glenohumeral rotation arc, PT = physical therapy, mob = 
mobilisering, v = veckor, u = uppföljning, STM = soft tissue mobilization, NSAID = Non-steroidal anti-inflammatory drugs, RR = 
rörelseträning, ES = transcutaneous electrical stimulation, EA = ej applicerbar
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Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid AC 

Den vanligaste förkommande enskilda behandlingarna var mobilisering följt av akupunktur och 

träning. Träning var den mest förekommande behandlingen vid kombinationer, därefter 

mobilisering följt av töjning och värme. Övriga behandlingar bestod av elakupunktur, interferens, 

manipulation, cyriaxmetoden, ultraljud, kyla, PNF, TENS, transcutaneous electrical stimulation 

(ES), elektroterapi, infraröd strålning, massage och soft tissue mobilization (STM). 

Rörelseträning, styrka, koordinationsträning, hemträning och bassängträning är olika typer av 

träning som användes. 

Mobilisering som primär behandling figurerade i sex studier (Vermeulen et al., 2006; Vermeulen 

et al., 2000; Yang et al., 2007; Johnson et al., 2007; Nicholson 1984; Melzer et al., 1995). Olika 

mobiliseringstekniker som förekommit är high-grade och low-grade, end-range, midrange, 

mobilisering i rörelse samt anterior och posterior mobilisering. I en av studierna (Melzer et al., 

1995) var interventionerna mobilisering i kombination med NSAID och mobilisering under 

anestesi. 

Fyra studier undersökte akupunktur som behandlingsmetod vid AC. Cheing et al. (2008) jämförde 

elakupunktur med interferens, dessa två behandlingar kombinerades med träning. Sun et al. 

(2001) använde sig av akupunktur kombinerat med träning mot enbart träning. Ma et al. (2006) 

behandlade sina försökspersoner med antingen sjukgymnastik, akupunktur eller dessa två 

kombinerade. I sin fallstudie behandlade Hunt (2005) en kvinna med akupunktur under 23 dagar.
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Sjukgymnastiska behandlingseffekter och evidensstyrka

Följande studier grupperades efter olika behandlingsalternativ.

Jämförelse av sjukgymnastisk behandling och medicinsk behandling 

Fyra studier placerades i denna grupp (Miller et al., 1996; Khan et al., 2005; Ryans et al., 2005; 

Waldburger et al., 1992).

Khan et al. (2005) jämförde sjukgymnastiska behandlingar bestående av rörelseträning, TENS 

och infraröd strålning mot samma sjukgymnastiska behandling i kombination med distention och 

steroidinjektion. Efter åtta veckor såg författarna en signifikant förbättring i utåt-inåtrotation och 

abduktion till förmån för kombinationsgruppen. De som enbart fått sjukgymnastik hade 

förbättrats, men de i kombinationsgruppen hade fått nästan dubbelt så stora förbättringar som 

sjukgymnastikgruppen.

Ryans et al. (2005) jämförde resultatet mellan fyra behandlingsgrupper med olika 

behandlingsregimer. Grupp A fick triamcinolone injektion och sjukgymnastik i kombination, 

grupp B fick enbart triamcinolone injektioner, grupp C fick placeboinjektioner och sjukgymnastik 

i kombination, och grupp D fick enbart placeboinjektioner. Sjukgymnastiken bestod av PNF, 

mobilisering och träning. Resultaten visade att varken sjukgymnastik eller injektioner – enbart 

eller i kombination – hade någon nämnvärd effekt på patienternas smärtupplevelser. 

Sjukgymnastik visade signifikant ökning av passiv utåtrotation efter sex veckor, medan 

författarna inte kunde se någon signifikant effekt av injektioner. Det var ingen signifikant skillnad 

mellan de fyra grupperna efter 16 veckor.

Waldburger et al. (1992) jämförde resultatet hos två behandlingsgrupper. Grupp A fick 

sjukgymnastik i form av mobilisering, TENS och kryoterapi och grupp B fick samma behandling 

i kombination med calcitonininjektioner. Efter 60 dagars behandling upplevde grupp B 

signifikant mindre smärta än grupp A. Efter 180 dagar fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande smärta, och det var ingen skillnad överhuvudtaget mellan grupperna gällande 

funktionell återhämtning.  

Miller et al. (1996) genomförde ingen statistisk analys för signifikans och kunde därför inte 

utvärderas.
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Detta gav en studie (Ryans et al. 2005) med högt bevisvärde och en (Khan et al. 2005) med lågt 

bevisvärde som visade signifikant förbättring av rörlighet. En studie (Waldburger et al. 1992) 

med medelhögt bevisvärde kunde visa på signifikant reducerad smärta.

Sammantaget gav detta evidensstyrka 4 dvs. otillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna 

särskilja behandlingseffekt mellan sjukgymnastisk och medicinsk behandling.

Kombinationsbehandling massage och träning

Tre studier placerades i denna grupp (Sokk et al. 2007; Jürgel et al. 2005 & Wies, 2005).

Sokk et al. (2007) behandlade tio patienter under fyra veckor med massage och träning (bassäng 

och träningsterapi), vilket resulterade i signifikant smärtreduktion samt ökad styrka. 

Jürgel et al. (2005) använde sig också av massage och träning men även av elektroterapi. Efter 

fyra veckor sågs en signifikant förbättring av rörlighet, styrka och smärta.  

Wies (2005) studerade effekten av STM kombinerat med träning på åtta patienter under i snitt 14 

veckor, och såg en signifikant ökning av rörlighet.

Totalt kunde signifikant reducerad smärta påvisas i två studier (Sokk et al., 2007; Jürgel et al. 

2005), och signifikant förbättrad rörlighet i två studier (Jürgel et al., 2005; Wies, 2005). Samtliga 

studier hade lågt bevisvärde.

Sammantaget gav detta evidensstyrka 4 dvs. otillräckligt vetenskapligt underlag för 

kombinationsbehandlingen massage och träning.

Kombinationsbehandling töjning, mobilisering och träning 

Fem studier placerades i denna grupp (Buchbinder et al., 2007; Pajareya et al., 2004; Mao et al., 

1997; Griggs et al., 2000; Diercks & Stevens, 2004)

Buchbinder et al. (2007) såg signifikanta fördelar gällande rörlighet för de som behandlats med 

töjning, mobilisering och träning efter 6 och 12 veckor, i relation till en grupp som fick falskt 

ultraljud (placebo). Båda grupperna genomgick initialt en leddistention.
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Pajareya et al. (2004) jämförde två grupper. En grupp som behandlats med ibuprofen enbart, och 

en grupp som fick ibuprofen i kombination med töjning, mobilisering, träning och diatermi. De 

såg signifikanta fördelar gällande rörlighet för kombinationsgruppen efter tre respektive sex 

veckor.

Mao et al. (1997) behandlade tolv personer under 4-6 veckor med mobilisering, töjning och 

träning. Utöver detta fick de även värme- och ultraljudsbehandling. Författarna kunde se en 

signifikant ökning av rörelseomfånget hos samtliga deltagare. Största ökningen sågs för 

utåtrotation. 

Griggs et al. (2000) utvärderade effekten av träning (cirkulära pendelövningar) och töjning på 75 

försökspersoner. Vid uppföljning efter 12 – 41 månader sågs en signifikant förbättring av smärta 

och rörlighet.

Diercks & Stevens (2004) jämförde effekten av två behandlingsregimer med stor skillnad i 

intensitet. Grupp A fick träning inom smärtgränsen och grupp B fick en aggressivare behandling 

med träning över smärtgränsen, aktiv och passiv töjning samt manipulation. Grupp A visade 

signifikant bättre resultat än grupp B från tre månader till sista uppföljningen efter 2 år.

Två studier (Buchbinder et al. 2007; Pajareya et al. 2004) med högt bevisvärde och en studie 

(Mao et al. 1997) med lågt bevisvärde visade på signifikant förbättring av rörlighet på kort sikt. 

En studie (Diercks & Stevens 2004) med medelhögt bevisvärde och en (Griggs et al. 2000) med 

lågt bevisvärde kunde påvisa signifikant förbättring av rörlighet och smärta på lång sikt. Diercks 

& Stevens kunde även visa signifikanta förbättringar på kort sikt. Pajareya kunde förutom ökad 

rörlighet även påvisa signifikant minskad smärta på kort sikt.

Sammantaget gav detta evidensstyrka 1 och 3 dvs. starkt vetenskapligt underlag för 

kombinationsbehandling med töjning, mobilisering och träning kan öka rörlighet på kort sikt. 

Begränsat vetenskapligt underlag för att töjning, mobilisering och träning kan reducera smärta på 

kort sikt.
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Jämförelse av steroid, mobilisering, kyla och PNF och ingen behandling

En studie (Bulgen et al.1984) med lågt bevisvärde och en studie (Binder et al. 1984), med 

medelhögt bevisvärde placerades i denna grupp.

Bulgen et al. (1984) såg ingen signifikant skillnad mellan de studerade grupperna efter sex veckor 

respektive sex månader. 

Binder et al. (1984) såg signifikant förbättring gällande rörlighet i alla grupper vid uppföljning 

efter 40-48 månader. De såg även att de patienter som mobiliserats hade konsekvent sämre 

rörelseomfång än de andra grupperna. 

Sammantaget gav detta evidensstyrka 4 dvs. otillräckligt vetenskapligt underlag för att 

behandling med steroid, mobilisering, kyla och PNF ger bättre effekt än ingen behandling.

Kombinationsbehandling akupunktur och träning

Fyra studier placerades i denna grupp (Cheing et al. 2008; Sun et al., 2001; Ma et al., 2006; Hunt, 

2005). 

Cheing et al. (2008) påvisade signifikant förbättring av rörlighet och minskad smärta genom att 

kombinera träning med elakupunktur. Förbättringen kunde påvisas vid sex månaders uppföljning. 

Sun et al. (2001) såg att akupunktur i kombination med träning ger signifikant bättre resultat för 

rörelse och smärta jämfört med enbart träning. Deras resultat höll i sig i 20 veckor. 

Ma et al. (2006) såg signifikanta förbättringar av rörelse och smärta för sjukgymnastik, 

akupunktur och sjukgymnastik och akupunktur i kombination, men kunde inte uppmäta några 

signifikanta skillnader sinsemellan grupperna för vare sig rörlighet eller smärta. 

Två studier (Cheing et al. 2008; Sun et al. 2001) med högt bevisvärde och en (Ma et al. 2006) 

med lågt bevisvärde visade på signifikant kortsiktig förbättring av rörelse och minskad smärta 

genom träning kombinerat med akupunktur.  Hunt (2005) genomförde ingen analys på statistisk 

signifikans i sitt resultat och kan därför inte utvärderas.

Sammantaget gav detta evidensstyrka 1 dvs. starkt vetenskapligt underlag för  att akupunktur 

kombinerat med träning kan reducera smärta samt öka rörlighet på kort sikt.
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Ledmobilisering

Åtta studier placerades i denna grupp (Vermeulen et al., 2006; Vermeulen et al., 2000; Yang et 

al., 2007; Johnson et al., 2007; Nicholson, 1986; Melzer et al., 1995; Guler-Uysal & Kozanoglu, 

2004; Rizk et al., 1983).

Vermeulen et al. (2006) jämförde  high – grade och low – grade mobiliseringar under tolv veckor 

och såg en signifikant ökning av rörlighet vid high – grade mobiliseringar. 

Yang et al. (2007) jämförde effekten av ERM, MRM och MWM mobiliseringar under 12 veckor, 

och såg en signifikant ökning av rörlighet till förmån för ERM och MWM. 

Johnson et al. (2007) undersökte effekten av anterior respektive posterior mobilisering och såg en 

signifikant ökning av rörlighet till förmån för posterior mobilisering. 

Nicholson (1986) studerade mobiliseringar generellt och såg en signifikant ökning av rörlighet 

för studiegruppen. Mobiliseringarna kombinerades med ett hemträningsprogram för rörelse och 

styrka. 

Guler-Uysal & Kozanoglu (2004) jämförde effekten av Cyriax metoden (djup friktionsmassage 

och mobilisering) mot värmebehandling. Efter 2 veckor sågs en signifikant skillnad till fördel för 

Cyriaxmetoden gällande rörlighet.

Rizk et al. (1983) jämförde två grupper med olika behandlingsupplägg under åtta veckor. Grupp 

A fick manipulation i kombination värme och rörelseträning och grupp B fick traktion i 

kombination med TENS. Efter åtta veckor såg författarna signifikant bättre resultat för grupp B 

än grupp A. 

Två studier (Vermeulen et al. 2006; Yang et al. 2007) med högt bevisvärde, tre studier (Johnson 

et al. 2007; Nicholson et al. 1986; Guler-Uysal & Kozanoglu 2004) med medelhögt bevisvärde 

och en studie med lågt bevisvärde (Rizk et al., 1983) kunde påvisa signifikant ökning av rörlighet

vid ledmobilisering på kort sikt. 

Vermeulen et al. (2000) och Melzer et al. (1995) genomförde ingen analys på statistisk 

signifikans i sitt resultat och kunde därför inte utvärderas.
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Sammantaget gav detta evidensstyrka 1 dvs. starkt vetenskapligt underlag för att ledmobilisering 

kan öka rörlighet på kort sikt.

Ultraljud

En studie (Downing & Weinstein 1986) med högt bevisvärde och en (Hamer & Kirk 1976) med 

medelhögt bevisvärde placerades i denna grupp.

Downing & Weinstein (1986) behandlade med ultraljud mot falsk ultraljud under fyra veckor och 

kunde inte se någon signifikant skillnad i resultat mellan grupperna. 

Hamer & Kirk (1976) behandlade med ultraljud och rörelseträning respektive kyla och 

rörelseträning och kunde inte se någon signifikant skillnad mellan grupperna.

Sammantaget gav detta evidensstyrka 4 dvs. otillräckligt vetenskapligt underlag för ultraljud.

Kombinationsbehandling TENS, töjning, värme och ultraljud

Två studier (Aydogan et al. 2003/2004; Gulick et al. 2007) med lågt bevisvärde placerades i 

denna grupp. 

Aydogan et al. (2003/2004) behandlade 48 försökspersoner under fem veckor med tens, ultraljud 

och töjning. Därefter fick de hemträning (pendelövningar) i tre månader.  Efter avslutad 

behandling och efter tre månader sågs signifikant reducerad smärta och signifikant ökad ROM.

Gulick et al. (2007) genomförde ingen statistisk analys av signifikans och kunde därför inte 

utvärderas.

Sammantaget gav detta evidensstyrka 4 dvs. otillräcklig vetenskapligt underlag för 

kombinationsbehandlingen TENS, töjning, värme och ultraljud.
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Evidenssammanställning

Resultaten summerades för att få en överskådlig bild över evidensläget för 

utvärderingsvariablerna smärta, rörlighet och utvärderingstid (tabell 4). 

Tabell4. Sammantagna evidensbilden i förhållande till utvärderingstid

Behandlingsgrupp Utvärderingsvariabel Utvärderingstid Evidensstyrka

Rörlighet 4Jämförelse av sjukgymnastisk behandling och 

medicinsk behandling Smärta

- 6 månader

4

Rörlighet 4Kombinationsbehandling massage och träning

Smärta

4 veckor

4

Rörlighet 1Kombinationsbehandling töjning, mobilisering 

och träning Smärta

3 veckor

3

Rörlighet 4Jämförelse av steroid, mobilisering, kyla- och 

PNF och ingen behandling Smärta

- 4 år 

4

Rörlighet 1Kombinationsbehandling akupunktur och träning

Smärta

< 6 månader

1

Rörlighet 1Ledmobilisering

Smärta

3 månader

4

Rörlighet 4Ultraljud

Smärta

< 6 månader

4

Rörlighet 4Kombinationsbehandling TENS, töjning, värme 

och ultraljud Smärta

3 månader

4
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Diskussion

Resultatdiskussion

Mobilisering var den mest frekventa förekommande enskilda behandlingen, träning var 

vanligaste komponenten i kombinationsbehandlingar och det förekommer en variation av olika 

behandlingsmetoder bl.a. interferens, ultraljud, kyla, PNF och TENS. Resultatet visade att det 

finns stark evidens för att ledmobilisering ökar rörligheten på kort sikt. Då många av de 

inkluderade artiklarna fokuserade på behandlingen ledmobilisering verkar det sannolikt att denna 

intervention upplevs intressant att studera inom sjukgymnastisk forskning. Det finns stark evidens 

för att kombinationen akupunktur och träning minskar smärta och ökar rörlighet på kort sikt. 

Stark evidens kan även ses för ledmobilisering och kombinationsbehandlingen töjning, 

mobilisering och träning vid rörelseökning. Det saknas evidens för effekten av behandlingar på

lång sikt. Detta gör att det blir svårt att värdera om sjukgymnastisk behandling i 

sjukdomsprocessens senare stadium har tillfredsställande effekt och kan lindra symptom eller om 

förbättringar kan härledas till den naturliga läkningsprocessen. Även Cleland & Durall (2002) 

drar slutsatsen att det är osäkert hur effektivt sjukgymnastik är för patienter med AC. Dock 

hävdar de i sin litteraturöversikt att många studier pekar på att patienter som behandlades med 

sjukgymnastik fick reducerade symptom, ökad rörlighet och förbättrad funktion. Det finns 

högkvalitativa studier (Cheing et al., 2008; Sun et al., 2001) som avhandlar akupunktur som 

behandling vid AC men de kombineras oftast med annan behandling t.ex. träning. De studier som 

har stark evidens kan vara en indikation på var framtida forskning bör bedrivas.

Förutom den sjukgymnastiska behandlingen förekom även medicinsk behandling i form av 

injektion (steroid, triamcinolone eller calcitonin), distention, mobilisering under anestesi, 

antiinflammatorisk medicin och smärtlindrande medicin. På grund av att sjukgymnastiska 

behandlingar kombinerades med medicinska behandlingar i vissa artiklar, blir det svårare att 

enbart dra slutsatser om den sjukgymnastiska behandlingen. Idealet vore ett tillräckligt stort 

studiematerial av studier som enbart utvärderar enskilda sjukgymnastiska behandlingsmetoder. 

Dock har vi märkt under arbetets gång att forskningen ofta utvärderar kombinationsbehandlingar 

där medicinsk behandling ingår. Därför inkluderas vissa studier där sjukgymnastisk behandling 

kombinerades med medicinsk behandling.

Kvaliteten på studierna varierar från 0-9 poäng i PEDro-Scale. Av de 30 inkluderade artiklarna 

hade åtta högt bevisvärde, sju medelhögt och 15 lågt bevisvärde. Det kan konstateras att drygt 

hälften av studierna hade stora brister i kvaliteten när det gäller randomisering, blindning, 
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likvärdiga grupper före intervention och bortfallsanalys. Den varierande mängden behandlingar 

och kombinationer kan bero på att det verkar finnas få RCT som studerat enskilda behandlingar 

och dess effekt vid AC. Bristen på evidens kanske har lett till att det forskas och experimenteras 

bland många olika behandlingsmetoder. En möjlig anledning till bristen på RCT kan vara etiska 

skäl, eftersom det kan anses vara oetiskt att ha en kontrollgrupp som inte får någon behandling.

En intressant reflektion i denna litteraturstudie är att träning förekommer i två av de tre 

behandlingsgrupper som fick stark evidens. I den ena gruppen kombineras träning med 

akupunktur och i den andra gruppen kombineras träning med töjning och mobilisering. Träning 

som behandlingsmetod kan effektivt öka rörlighet och minska smärta vid AC (Wadsworth, 1986;  

Kivimäki et al., 2007). 

Generellt finns det en brist på långsiktiga utvärderingar av behandlingar för AC. 

Behandlingsrekommendationer grundas oftast på kortsiktiga utvärderingar. Om inga långsiktiga 

utvärderingar görs, och behandlingsrekommendationer grundas enbart på kortsiktiga 

uppföljningar, så försvårar det utvärderingar gällande den slutgiltiga effekten av de åtgärder som 

vidtas. Tydliga riktlinjer för sjukgymnastisk behandling i kliniken som är evidensbaserad borde 

eftersträvas.

Det varierar mellan studierna i vilket stadium av AC som patienterna inkluderas i studien. 

Symptomdurationen kan variera markant inom en och samma studie vilket resulterar i vitt skilda 

symptombilder från patient till patient. Om en patient befinner sig i fas ett med smärtlindring som 

högsta prioritet, och en annan i fas tre och har börjat uppleva en spontan återhämtning, så är det 

inte realistiskt att föreställa sig att ett och samma behandlingsupplägg ska ge liknande effekter. 

Det kan vara lämpligt att forskningen inriktar sig på att definiera lämpliga behandlingar utifrån 

vilket stadium patienten befinner sig i, och inte försöker hitta en universell metod för att ”bota” 

AC. Författarna till denna studie anser att det är viktigt med ett individuellt utvecklad 

rehabiliteringsprogram anpassat efter den aktuella patienten och dess förutsättningar. DePalma 

(1952) beskriver hur behandlingsregimer kan förändras beroende på i vilket stadium av 

sjukdomsprocessen en patient befinner sig. En eventuell utlösande faktor till syndromet bör 

bekräftas och elimineras, vilket i sin tur kan bidra till reducerad smärta och återställd funktion. 

Dias et al. (2005) anser att behandling för AC bör skräddarsys efter varje individuell patient.

De behandlingsåtgärder som enligt denna litteraturstudie kan stödjas evidensmässigt, kan enbart 

stödjas på kort sikt. Följdfrågan blir då om det är etiskt försvarbart att vidta en behandlingsåtgärd 
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som det saknas evidens för på längre sikt. Enligt SBU (2008) kan behandlingsmetoder som 

saknar evidens innebära ineffektiv, oekonomisk vård för samhället med ökade risker för den 

enskilde individen. Författarna anser att det även kan resultera i långsiktiga negativa 

konsekvenser (t.ex. kvarstående nedsättning av rörelse, smärta, funktion) för den enskilde 

patienten. Sjukgymnasten har en väsentlig uppgift att presentera möjliga behandlingsalternativ 

för patienten och informera om dess eventuella nytta och konsekvenser. Enligt van den Hout, 

Vermeulen, Rozing & Vliet Vlieland (2005) är bördan vid AC för patient och samhälle så stor att 

det motiverar tidiga interventioner för att påskynda läkningsprocessen, trots att sjukdomen anses 

ha ett begränsat förlopp med gynnsamt slutresultat. I dessa fall måste terapeut och i synnerhet 

patient vara medvetna om de negativa konsekvenser som kan uppstå på sikt. Det är viktigt att föra 

en dialog med patienten så att patienten känner sig trygg och kan bli delaktig i behandlingen. 

Detta kan öka  patientens upplevelse av egenkontroll. 

Inklusionskriterierna för AC i det studerade materialet varierar markant. Det finns en tydlig brist 

på kontinuitet och ett tydligt resonemang kring hur inklusionskriterier valts. Kriteriernas 

formuleringar ger i många fall upphov till att patienter som hypotetiskt kan befinna sig i helt 

skilda stadier av sjukdomen kan inkluderas i samma studie, utan att något resonemang först kring 

eventuella konsekvenser. På grund av detta kan den potentiella nyttan av exempelvis 

mobiliseringar i ett sjukdomsstadium, eller rörelseträning i ett annat stadium, gå obemärkt förbi. 

Slutresultatet av att bedöma en intervention på en oklart avgränsad studiegrupp kan leda till att en 

intervention avfärdas eller bekräftas trots potentiella positiva eller negativa effekter vid en annan 

tidpunkt i sjukdomsprocessen. Då symptomen vid AC skiljer sig markant åt beroende på hur 

länge patienten har lidit av åkomman känns det osannolikt att hitta en universell 

behandlingsmetod som hjälper alla patienter i alla stadier i sjukdomsprocessen. Det rimliga 

resonemanget vore att forskningen inriktade sig på att först definiera vilket stadium i processen 

som en patient befinner sig i, med syfte att kunna utvärdera en behandling riktad mot flera 

patienter som delar samma symptombild. 

Av totalt 30 studier nämner endast en studie (Griggs et al., 2000) vilket stadium 

försökspersonerna ska befinna sig i för att inkluderas i studien. Tio studier avgränsar sig till att 

symptom skall ha existerat i mer än tre månader. Då syndromet kan vara i över tre år så är det en 

ytterst grov indelning. Av dessa tio varierar kraven på symptombild kraftigt, och det krävs olika 

grader av rörelseinskränkning, smärta och symptomduration mellan olika studier.
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Forskningen kring AC har en tydlig inriktning mot att utvärdera behandlingseffekter angående 

rörelseinskränkningar och smärta. Sekundära nedsättningar som styrke- och 

funktionsnedsättningar och påverkad livskvalitet får sällan uppmärksamhet i studier. Det vore 

intressant med mer holistisk forskning som fokuserar på hur patienten upplever sin nedsättning, 

snarare än att fokusera på de enskilda komponenterna som utgör nedsättningen. För att uppnå 

detta krävs det sannolikt mer kvalitativa forskningsansatser som fokuserar på patientens 

upplevelser av AC och dess rehabilitering. Det verkar råda brist på kvalitativa studier.

Sandor (2000) skriver i sin studie att mer aggressiva interventioner, som exempelvis kraftig 

mobilisering, bör reserveras för de patienter som upplever sina besvär som så svåra att de inte kan 

tolereras och inte kan låta naturalförloppet ha sin gång. Nivån på interventionerna bör matcha 

patientens behov och terapeutens kunnande. Det Sandor skriver om hur AC patienter bör 

behandlas pekar återigen på problemet med bristen på långsiktiga utvärderingar. Frågan om AC 

patienter bör behandlas aggressivt eller mer reserverat kan inte besvaras evidensmässigt, då 

forskningsmaterialet är otillräckligt för att uttala sig om långsiktiga effekter. Det saknas tydliga 

riktlinjer om vilka behandlingsmetoder som kan ge långvariga bestående resultat som

smärtlindring, ökad rörlighet och ökad funktion.

Metoddiskussion

För att utöka materialet sattes ingen nedre tidsgräns för studiernas publikationsår och 

artikelsökning genomfördes under så lång tid som möjligt. Då äldre studier inte hade samma krav 

på metodologisk kvalitet finns det en risk att dessa påverkat resultatet. Dock är det värt att nämna 

att det inte var den äldsta studien som påvisade mest brister i metoden. Fem databaser 

genomsöktes för att fånga upp så många artiklar som möjligt, vilket författarna anser gav ett 

tillräckligt stort underlag. Hamer & Kirk (1976) är den äldsta artikeln i denna litteraturstudie och 

Cheing et al. (2008) är den senaste. Det finns en tydlig metodologisk skillnad i kvalitet mellan 

dessa artiklar. De skiljer sig även åt när det gäller intervention, Hamer & Kirk studerade effekten 

av ultraljud medan Cheing et al. avhandlade effekten av elakupunktur och interferens. 

Då artikelsökningen resulterade i relativt få randomiserade kontrollerade studier valde vi att även 

ta med studier med olika typer av design för att öka vårt befintliga material. Valet att inkludera 

olika studietyper har resulterat i ett flertal studier som använder olika former av 

kombinationsbehandlingar. På grund av detta har vi i vissa fall inte kunnat dela in behandlingarna 

i homogena grupper och har därför inte kunnat utvärdera alla behandlingsformer individuellt, 
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vilket skulle kunna ses som en svaghet i denna studie. Svårigheter att utvärdera pga. olika 

studiedesign, kvalitet på studierna samt multimodala behandlingar överensstämmer med en 

tidigare systematisk litteraturstudie (Cleland & Durall, 2002). Ett exempel på en inkluderad 

studie som var svår att utvärdera var Waldburger et al. (1992) där patienterna grupperas i två 

grupper, varav en grupp får mobilisering, TENS och kyla och en annan grupp får samma 

behandling i kombination med calcitonin injektioner. Då ingen kontrollgrupp finns och inga 

enskilda behandlingar ställs mot varandra, kan det vara svårt att sammanställa resultatet. Totalt 

har fyra av de åtta behandlingsgrupperna benämnts kombinationsbehandlingar.

Författarna valde att använda PEDro-Scale (PEDro, 1999) och evidensgradering (SBU, 2000) vid 

bedömning av studiernas kvalitet. Syftet med att använda två oberoende instrument var att öka 

validiteten vid bedömningen. 20 av de 30 inkluderade artiklarna var redan poängsatta i PEDro, 

vilket innebar minimal risk för felskattning av dessa artiklar. Den individuella poängsättningen 

kontrollerades mot befintlig poängsättning i PEDro och dessa stämde ofta mycket väl överens. 

Av de övriga tio inkluderade artiklarna poängsattes ej två eftersom de bedömdes som ej 

applicerbara. Det kan finnas en risk för felskattning av de resterande åtta artiklarna, men 

författarna till denna litteraturstudie har noga studerat och följt instruktionerna i PEDro-Scale vid 

poängsättning. 

PEDro-Scale är avsedd att användas för att gradera RCT studier, men användes här vid gradering 

av samtliga studier. Oavsett skalans ursprungliga syfte så ger de individuella frågorna en god 

inblick i en studies metodologiska kvalité, uppbyggnad och objektivitet, oavsett studietyp. Dock 

kan den totala graderingssiffran fungera missvisande. Om en läsare enbart ser till den totala 

siffran på PEDro-Scale så kan man lätt få den felaktiga uppfattningen att en studie är ointressant 

och felaktig. 

PEDro-Scale klarlägger enbart hur säker läsaren kan vara på att studien är helt objektiv och fri 

från yttre påverkan, inte att studien inte har ett sanningsenligt och intressant resultat.

Variablerna smärta och rörelse valdes för att de överensstämmer med den kliniska bilden av 

adhesiv kapsulit. Smärta och nedsatt rörlighet är det typiska symptomen vid AC (Dias, Cutts &

Massoud, 2005). När de inkluderade artiklarna studerats blev det tydligt att i princip alla 

författare utvärderar en eller båda av dessa variabler i någon form. Variabeln utvärderingstid 

valdes för att kunna utvärdera effekten av de studerade behandlingarna på kort respektive 

långsikt. Övriga symptom såsom styrkenedsättning av skuldran, nedsatt vardagsfunktion och 
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påverkan på kringliggande leder, kan ses som sekundära symptom till huvudsymptomen smärta 

och nedsatt rörlighet. En svaghet i denna studie är att dessa sekundära symptom har utelämnats 

till fördel för en utvärdering av huvudsymptomen smärta och rörlighetsnedsättning. Genom att 

välja variablerna smärta, rörlighet och utvärderingstid kunde en konkret evidenssammanställning 

göras, med hänsyn till det som utvärderas mest inom forskningen kring AC. 

Rörlighetsnedsättningen är den aspekten som avhandlas mest frekvent i de studier som granskats.

Variablerna kortsiktig respektive långsiktig utvärdering valdes för att tidsaspekterna har mycket 

stor betydelse vid AC. Det långa naturalförloppet och karakteristiska skillnader mellan de olika 

stadierna, gör att ett resultat kan skilja sig markant beroende på om en artikel utvärderar sina 

resultat inom exempelvis sex veckor eller sex månader. Trots att en behandling kan ha positiv 

effekt på kort sikt görs sällan uppföljningar på lång sikt, något som har visat sig i vårt resultat. De 

studier som gjort uppföljning på längre tid och kan påvisa signifikanta resultat är för få och flera 

har för lågt bevisvärde.

Konklusion

De mest frekvent studerade behandlingsmetoderna för AC är ledmobilisering, akupunktur och 

träning. Ledmobilisering, akupunktur kombinerat med träning samt kombinationen töjning 

mobilisering och träning kan ha god behandlingseffekt för AC på kort sikt. Den varierande 

kvaliteten på studier och användandet av kombinationsbehandlingar gör det dock svårt att 

utvärdera vilken enskild behandlingsmetod som har effekt och säkerhetsställa tydlig evidens. Det 

behövs fler högkvalitativa studier (randomiserade, kontrollerade) med längre utvärdering och 

uppföljning för att kunna utvärdera det slutgiltiga behandlingsresultatet. Detta skulle innebära att 

sjukgymnaster kan erbjuda mer långsiktig evidensbaserad vård som i sin tur skulle öka patientens 

tilltro till behandlingen. Det vore även önskvärt med fler kvalitativa studier som fokuserar mer på 

patientens subjektiva upplevelser av AC och dess rehabilitering. 
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Bilaga 1

PEDro Scale

1. eligibility criteria were specified no  yes  where:

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects 
were randomly allocated an order in which treatments were received) no  yes  where:

3. allocation was concealed no  yes  where:

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 
indicators no  yes  where:

5. there was blinding of all subjects no  yes  where:

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy no  yes  where:

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no  yes  where:

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% 
of the subjects initially allocated to groups no  yes  where:

9. all subjects for whom outcome measures were available received the 
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case, 
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no  yes  where:

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one
key outcome no  yes  where:

11. the study provides both point measures and measures of variability for at 
 least one key outcome no  yes  where:

The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 
Department of Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi 
list: a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic 
reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The 
list is based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical data. Two additional items 
not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. As 
more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the 
PEDro score reflects the importance of individual scale items.

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which 
of the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro 
database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical 
information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional criterion (criterion 
1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the trial) has been 
retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the 
PEDro score reported on the PEDro web site. 

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In 
particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment 
effects and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide evidence that the 
treatment is clinically useful. Additional considerations include whether the treatment effect was 
big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment outweigh its 
negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to 
compare the "quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not 
possible to satisfy all scale items in some areas of physiotherapy practice.



            

Notes on administration of the PEDro scale:

All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal 
reading of the trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point 
should not be awarded for that criterion.

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list 
of criteria used to determine who was eligible to participate in the study.

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that 
allocation was random. The precise method of randomisation need not be 
specified. Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be 
considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy 
this criterion. 

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was 
eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of 
which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this 
criteria, even if it is not stated that allocation was concealed, when the report 
states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 
involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”.

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe 
at least one measure of the severity of the condition being treated and at least 
one (different) key outcome measure at baseline. The rater must be satisfied 
that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on the basis of 
baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant 
amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of study 
completers are presented.

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary 
measure of the effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In most 
studies, more than one variable is used as an outcome measure.

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 
know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 
therapists are only considered to be “blind” if it could be expected that they 
would have been unable to distinguish between the treatments applied to 
different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual 
analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject 
was blind.

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 
subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom 
key outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are 
measured at several points in time, a key outcome must have been measured in 
more than 85% of subjects at one of those points in time.

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 
treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of 
outcomes were available, the analysis was performed as if subjects received the 
treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is 
satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the 
report explicitly states that all subjects received treatment or control conditions 
as allocated.

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one 
group with another. Depending on the design of the study, this may involve 
comparison of two or more treatments, or comparison of treatment with a 
control condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes 
measured after the treatment was administered, or a comparison of the change 
in one group with the change in another (when a factorial analysis of variance 
has been used to analyse the data, the latter is often reported as a group  time 
interaction). The comparison may be in the form hypothesis testing (which 
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provides a “p” value, describing the probability that the groups differed only by 
chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median 
difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a 
relative risk or hazard ratio) and its confidence interval.

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment 
effect may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all 
groups. Measures of variability include standard deviations, standard errors, confidence 
intervals, interquartile ranges (or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or 
measures of variability may be provided graphically (for example, SDs may be given as error 
bars in a Figure) as long as it is clear what is being graphed (for example, as long as it is clear 
whether error bars represent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is 
considered to have been met if the number of subjects in each category is given for each 
group.


