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Abstrakt 
Bakgrund: Posterosuperiort impingement (PSI) innebär en intraartikulär inklämning 

av supraspinatus- och infraspinatussenan mellan caput humeri och den 

posterosuperior delen av glenoidale vid minst 90 grader abduktion och maximal 

utåtrotation i glenohumeralleden. Syfte: Syftet med denna studie var att göra en 

kunskapsöversikt på PSI gällande patofysiologi, diagnossättning och konservativ 

behandling. Metod: En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna 

Pubmed, Cinahl, Amed och Scopus. För frågeställningar och resultat användes en 

PICO inspirerad struktur för respektive område: patofysiologi, diagnostisering och 

konservativ behandling. Resultat: 14 studier gällande patofysiologi påvisar att 

följande förkommer vid PSI: Ökad maximal utåtrotation i 90 grader abduktion 

(ABER), förtjockad stram bakre kapsel, glenohumeral nedsättning i inåtrotation 

(GIRD), instabilitet/laxitet, scapulae dysfunktion, humeral torsion. Hypotesen 

hyperangulation saknar belägg i litteraturen. Sex studier berörde diagnostisering där 

MR artrografi har visat ha bättre träffsäkerhet än sedvanlig MR samt att modifierat 

relocation test är ett bra kliniskt test för att kunna diagnostisera PSI. En studie berörde 

konservativ behandling som påvisar att stretching, manuell mobilisering och 

hemträning ger signifikanta förbättringar gällande ABER, GIRD, förtjockad stram 

bakre kapsel och simple shoulder test (SST). Konklusion: Nuvarande forskning 

indikerar; GIRD, förtjockad stram bakre kapsel, humeral torsion och scapulae 

dysfunktion förkommer hos dem med PSI; Hyperangulation kan inte verifieras genom 

litteraturen; Instabilitet är ingen uteslutande orsak till PSI; Vid diagnostisering av PSI 

har MR artrografi visats ha bättre träffsäkerhet än sedvanlig MR; Modifierat 

relocation test är ett bra kliniskt test för att kunna diagnostisera PSI; Konservativ 

behandlingen grundas på klinisk praxis snarare än vetenskaplig grund. 
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Bakgrund 
Patofysiologi & Etiologi 
Skador i axeln är vanligt förekommande och olika mekanismer beskrivs som orsak till 

att icke traumatiska rotatorkuffskador uppkommer. De kan beskrivas som 

degenerativa processer, inklämning och/eller förslitning av senan (Seitz, McClure, 

Finucane, Boardman, & Michener, 2011). Inklämningen kan i sin tur delas in i 

external och internal impingement. External impingement förklaras som när 

rotatorkuffen och m. biceps brachii med infästning på caput longum eller överkanten 

av m. supraspinatus kläms mellan akromion via bursan och caput humerus vilket sker 

extraartikulärt, denna skademekanism benämns även som subacromiellt impingment 

(Neer, 1972). Två former av internal impingement förekommer enligt litteraturen, 

anterosuperiort impingement (ASI) och posterosuperiort impingement (PSI) (Garofalo 

et al., 2010; Kirchhoff & Imhoff, 2010). Dessa båda inträffar intrartikulärt men ASI är 

en mer sällsynt diagnos som frambringar främre axelsmärta orsakad av skador på m. 

biceps brachii caput longum och anterosuperiora delen av labrum. Författarna av 

denna litteraturstudie har valt att fokusera på PSI eftersom det är vanligt 

förekommande bland kastare vilket intresserar författarna. Detta till skillnad från ASI 

som inte är lika vanligt förekommande hos kastare (Garofalo et al., 2010). 

 

Vid PSI sker en inklämning på underkanten av supraspinatus- och infraspinatussenan 

mellan caput humeri och den posterosuperiora delen av labrum glenoidale i minst 90° 

abduktion och maximal utåtrotation (ABER) i glenohumeralleden (figur 1), denna 

position frambringar posterior axelsmärta (Burkhart, Morgan, & Kibler, 2003). Den 

axeln som löper störst risk för skada är den med en scapulaedysfunktion och förklaras 

som en inåtrotationsdefekt mellan höger och vänster axel på >20 grader 

(glenohumeral internal rotation deficit, GIRD) (Kibler, Sciascia, & Thomas, 2012). 

En kombination av båda dessa faktorer är speciellt skadlig för posterosuperior labrum 

och underkanten av supraspinatussenan, som är drabbade lokalisationer vid PSI. Detta 

för att båda faktorerna får humerus att abducera i extension, bakom scapulaeplanet, 

istället för i scapulaeplanet, för att sedan hyperrotera i utåtrotation. Om scapulae är 

dysplacerat i protraktion och anterior tilt förvärras tillståndet (Burkhart, Morgan, & 
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Kibler, 2003b). Uppkomsten av GIRD sker till följd av repetitiv och/eller hög 

påfrestning av glenohumeralleden som leder till maladaption av tre strukturer: 1) 

Förändringar i skelettet (benmodulering) på grund av frekvent kastande i tidig ålder 

benämns i litteraturen som humeral retroversion vilket betyder att humerus vrider sig 

bakåt. 2) Förtjockad stram bakre kapsel på grund av mikrorupturer och ärrbildning vid 

upprepad tension av bakre delen av kapseln vid den excentriska fasen i kaströrelsen, 

fas 5 (figur 2) 3) Akuta förändringar som sker genom överbelastning av den 

muskulatur som arbetar vid den excentriska fasen under senare delen av kaströrelsen 

vilket ger förkortning och kontraktur av muskulaturen (Kibler et al., 2012).  

 

 
Figur 1. Schematisk bild av PSI där underkanten av m. supraspinatus och m. infraspinatus kläms 

mellan postrosuperiora delen av labrum vid kanten av cavitas glenoidale och tuberculum majoris caput 

humeri. Humerus befinner sig i ABER, 90° abduktion och maximal utåtrotation (Walch, Boileau, Noel, 

& Donell, 1992).  

 

Lombardo et al, var de första att beskriva positionen av ABER, fas 3 (figur 2), i 

kaströrelsen som en möjlig orsak till posterior axelsmärta (Lombardo, Jobe, Kerlan, 

Carter, & Shields, 1977). Detta är en position som kastidrottare ofta befinner sig i 

vilket leder till att de ofta exponeras för PSI (Burkhart, Morgan, & Kibler, 2003a; 

Kirchhoff & Imhoff, 2010; Ouellette et al., 2008; Reinold, Gill, Wilk, & Andrews, 

2010). En kaströrelse delas in i 6 olika faser: Fas 1, samla ihop, fas 2 tidigt ryck, fas 3 

sent ryck, fas 4 acceleration, med hastigheter av inåtrotation i axelleden upp emot 

7000 grader/sek, fas 5 inbromsning, med extrema krafter som påverkar axel samt 

omkringliggande muskulatur och den avslutande, fas 6 återbalansering (Meister, 
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2000; Napolitano & Brady, 2002). Men PSI uppkommer även hos andra och icke 

idrottande populationer som frekvent befinner sig i denna position (Castagna et al., 

2010; Kirchhoff & Imhoff, 2010). 

 
Figur 2. Visar kaströrelsens 6 olika faser från vänster till höger. 1) Wind-up 2) Stride 3) Arm cocking 

4) Arm acceleration 5) Arm decleration 6) Follow-through (Meister, 2000).  

Främre laxitet eller instabilitet som leder till ökad anterior translation av caput humeri 

har setts hos individer med PSI (Castagna et al., 2010; Cools, Declercq, Cagnie, 

Cambier, & Witvrouw, 2008; Heyworth & Williams, 2009; Siskosky & ElAttrache, 

2007). Detta ses av vissa som en förvärvad subtil mikroinstabilitet som kan vara svår 

att upptäcka och uppkommer på grund av upprepade påfrestningar av anteriora delar 

av axeln, försämrad motorisk kontroll av scapulae och försämrad dynamisk 

stabilisering av rotatorkuffmuskulaturen (Manske, Grant-Nierman, & Lucas, 2013; 

Reinold & Curtis, 2013). Denna instabilitet bildar hypotesen att den anteriora 

translationen tillåter humerus att komma i en position av hyperangulation där humerus 

befinner sig i extension bakom scapulaeplanet vid samtidig ABER och anses vara en 

ökad mekanism till PSI (Cools et al., 2008; Siskosky & ElAttrache, 2007). Detta 

illustreras genom figur 3. 
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Figur 3. Hyperangulation uppstår vid bild B där humerus dröjer kvar i accelerationsfasen under en 

kaströrelse för att skapa ett större vridmoment och hamnar bakom scapulaeplanet (Davidson, 

Elattrache, Jobe, & Jobe, 1995). 

Det finns också en annan teori till varför skador på underkanten av 

supraspinatus/infraspinatus och posterosuperiora labrum uppkommer. Den grundar 

sig på att PSI enbart är ett fysiologiskt stopp i rörelsen och att etiologin är av annan 

orsak. Den orsaken förklaras genom att repetitiv belastning av bakre strukturer i axeln 

vid inbromsningfasen, fas 5 (figur 2), av kaströrelsen leder till en förtjockad bakre 

kapsel och GIRD. Den förtjockade kapseln drar caput humeri posteriort och superiort 

som Burkhart et al, benämner pseudolaxitet, vilket gör att PSI inte uppstår. På så sätt 

tillåts caput humeri att hyperrotera i utåtrotation med samtidig abduktion, som 

inträffar vid ett tidigt skede i kaströrelsen. Den ökade utåtrotationen bidrar till ökad 

tension, vridning av senan och påbörjad “peel-back” av labrum. “Peel-back” förklaras 

som att senan drar i labrum vilket leder till att labrum skalas av från kanten på 

glenoidale (Burkhart et al., 2003a). 

 

För att förstå axelledens komplexitet följer en kort beskrivning av dess funktionella 

anatomiska uppbyggnad och biomekanik. Skulderrörelsen är konstant ett komplext 

samspel mellan statiska och dynamiska stabilisatorer. Alla 4 leders (art. 

glenohumerale, art. sternoclaviculare, art. acromioclaviculare och art. 

scapulaethorakale) fulla rörlighet är en förutsättning för full funktion. Skelettets 

anatomiska landmärken för musklernas infästningar är grunden för kraftutveckling 

och är punkter där rörelser startar. Ligamentkomplexet bestående av lig. 

coracoacromiale, lig. glenohumerale: inferior, superior och anterior, skapar den 

passiva stabiliteten med hjälp av labrum glenoidale. Rotatorkuffens muskler jobbar 
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som agonister och antagonister med varandra och den omkringliggande muskulaturen. 

Detta för att dynamiskt stabilisera caput i fossa glenoidale och sköta styrningen under 

hela skulderrörelsen (Terry & Chopp, 2000). Interaktionen i kinematiken mellan 

scapulae och glenohumeralleden är av stor betydelse för skulderfunktionen. Scapulae 

anses ha fyra huvudsakliga uppgifter: 1) Att röra sig koordinerat med humerus för att 

möjliggöra att caput humerus förblir i sitt rotationscentrum genom hela 

skulderrörelsen samt att rotatorkuffmuskalturen hamnar i alignment. 2) Scapulae 

anpassar sin rörelse efter thorax beroende på vilken uppgift som ska utföras, t ex vid 

retraktion av scapulae bildas en fast punkt vilket gör det möjligt för sådana uppgifter 

som att dra, trycka och sträcka sig. 3) Att elevera akromion vid rörelse för att öka 

mellanrummet mellan akromion och caput humeri. 4) Att förmedla kraft, hastighet 

och energi från bålen och nedre extremitet ut distalt i armen (Forthomme, Crielaard, 

& Croisier, 2008) Dysfunktion i denna komplexa sammansatta enhet anses vara 

bidragande till PSI och andra patologier i glenohumeralleden (Forthomme et al., 

2008; Manske et al., 2013; Siskosky & ElAttrache, 2007; Terry & Chopp, 2000). 

 

Diagnostisering  
Att kunna diagnostisera patienter med en icke-traumatisk skada på axeln är en stor 

utmaning eftersom den kan uppstå på grund av många olika orsaker. Det första steget 

i processen är en grundlig historia av patientens problematik genom anamnestagande. 

Därefter löper sedvanlig fysioterapeutisk undersökning med screening av nacke, 

bedömning av ROM och stabilitet i glenohumeralled samt scapulaefunktion. Ett 

specifikt test som används vid misstanke om PSI är modifierat relocation test. Testet 

benämns även som posterior impingement sign och är ofta positivt vid den kliniska 

diagnostiseringen av PSI (Castagna et al., 2010). Testet utförs med patienten 

liggandes på rygg, nära kanten på britsen. Armen tas ut i 90° abduktion och maximal 

utåtrotation. Terapeuten fattar caput humeri posteriort och skjuter anteriort. Resultatet 

är positivt när detta framkallar posterosuperior smärta. Smärtan lättar när terapeuten 

trycker caput humeri posteriort (Castagna et al., 2010; Davidson et al., 1995; Hamner, 

Pink, & Jobe, 2000; Meister, Buckley, & Batts, 2004). Detta illustreras genom figur 4. 
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För att testa GIRD och ökad ABER, som har observerats hos patienter med PSI, 

används rörlighetsmätning av inåtrotation och utåtrotation i glenohumeralleden. Den 

mest exakta mätningen för både inåtrotation och utåtrotation sker med patienten i 

ryggliggande med fixerad scapulae. Humerus placeras i 90° abduktion med 90° 

flexion i armbåge. Humerus förs sedan i maximal utåtrotation eller inåtrotation till 

ändläge utan att scapulae rör sig. Antingen används en goniometer (som är utrustad 

med vattenpass) eller inklinometer för att fastställa mätningen. Testet har påvisats hög 

test-retest reliabilitet (0.92). Även om definitionen av GIRD är först vid 20 graders 

sidoskillnad i inåtrotation så har det påvisats att både 11 och 18 graders nedsättning 

ökar risken för axelskador (Kibler et al., 2012).  

 

Test av stram bakre kapsel, som har påvisats hos personer med PSI, kan utföras både i 

ryggliggande och sidoliggande, enligt figur 5. Båda testen har visat sig ha få kliniska 

felkällor och god precision i bedömningen av stram bakre kapsel. Den ryggliggande 

versionen har en bättre reliabilitet mellan olika testare och mellan testsessioner än den 

sidoliggande (Myers et al., 2007).  

  

Figur 4 Modifierat relocation test, provokationstest för posterior smärta: 90° abduktion och 

maximal utåtrotation i ryggliggande. Anteriort tryck för smärtprovokation (visas enligt A) och 

posterior tryck för smärtreducering (visas enligt B) (Castagna et al., 2010). 
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Figur 5 Klinisk bedömning av stram bakre kapsel. Bilden till vänster i sidoliggande där terapeuten 

fixerar scapulae i retraktion genom att hålla den laterala kanten på scapulae. För att sedan föra armen 

passivt i horisontell adduktion till ändläge eller att humerus börjar inåtrotera. Därefter mäta avståndet i 

centimeter från mediala epicondylen till britsen. Högra bilden visar ryggliggande där terapeuten fixerar 

scapulae i retraktion och för armen till ändläge för att sedan med goniometer mäta vinkeln som visar på 

bilden (Myers et al., 2007). 

 

Efter att ha avslutat en grundlig historik och klinisk undersökning kan magnetisk 

resonanstomografi (MR) eller MR artrografi utföras för att ytterligare identifiera 

patientens problematik (Manske et al., 2013). MR artrografi är ett väletablerat 

tillvägagångssätt att identifiera intraartikulära patologier (Spick, Szolar, Reittner, 

Preidler, & Tillich). Det har visat sig vara den bästa tekniken att tillgå vid PSI (Lee 

Bennett & El-Khoury, 2005). Det kan utföras under flouroskopi eller ultraljud med 

antingen ett främre eller bakre angreppsätt. Det som skiljer MR artrografi med 

sedvanlig MR är att via nålens ingångsställe appliceras kontrastmedel intraartikulärt 

som gör att upplysningen av leden blir bättre vilket förenklar bedömningen av ledens 

strukturer. MR artrografi har flera fördelar jämfört med konventionell MR. Det 

inkluderar bättre definition av rotatorkuffen, ligamentstrukturer, defekter av senor och 

mer exakt bedömning av kapselvolym (Beltran, Bencardino, & Steinbach, 2014; 

Sahin & Demirtas, 2006). Dock framkommer det även i litteraturen att MR har 

likvärdig sensivitet och specificitet med MR artrografi om rätt pulsfrekvenser används 

(Castagna et al., 2010; Heyworth & Williams, 2009). 
 

Konservativ behandling  
De riktlinjer som finns för rehabilitering av PSI hos kastare baseras främst på kliniska 

erfarenheter snarare än vetenskaplig grund. Det bör därför tas i beaktande att även om 
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många författare har beskrivit väldigt ingående rehabiliteringsprotokoll för PSI hos 

kastare är de vetenskapliga beläggen bristande (Cools et al., 2008). Konservativ 

behandling bör föregå operativa ingrepp då inga har visat sig vara 100 % effektiva 

(Castagna et al., 2010; Heyworth & Williams, 2009; Manske et al., 2013). 

Rehabiliteringsprocessen för individer med PSI bör grundas på de fynd som påträffas 

i den kliniska undersökningen (Castagna et al., 2010; Cools et al., 2008). De med 

förvärvad instabilitet måste återställa muskulär balans, muskulär uthållighet och 

gradvis återställa proprioception, dynamisk stabilitet och neuromuskulär kontroll av 

rotatorkuffen och scapulae (Cools et al., 2008; Heyworth & Williams, 2009; Manske 

et al., 2013).  Två olika konservativa behandlingsmetoder beskrivs i litteraturen för 

förtjockad stram bakre kapsel och GIRD, vilka är cross-body stretch och sleeper 

stretch (Figur 5), varav cross-body stretch anses vara fördelaktigt (Castagna et al., 

2010). 

 

Fysioterapeutiskt perspektiv  
Fysioterapeuter ska med vetenskaplig grund använda rörelse som medel för att 

rehabilitera och förebygga sjukdomar. Detta för att människor bättre ska kunna möta 

livets krav och leva ett så aktiv och självständigt liv som möjligt ("Om 

professionen,"). PSI är en skulderproblematik som behandlas av fysioterapeuter men 

beskrivs genom flera teorier och behandlas genom olika metoder vilket skapar stor 

förvirring i litteraturen (Castagna et al., 2010). Många av de tidigare studierna som är 

publicerade gällande PSI är baserade på både litteratur och egna kliniska erfarenheter 

(Burkhart et al., 2003a, 2003b; Cools et al., 2008; Manske et al., 2013; Reinold & 

Curtis, 2013; Reinold et al., 2010). På så vis blir vikten av att upplysa om 

kunskapsluckor och framtida forskningsområden för att skapa evidens för de 

fysioterapeutiska interventionerna av yttersta betydelse. Därför var syftet i denna 

litteraturöversikt att undersöka PSI genom den vetenskapliga litteraturen från ett 

fysioterapeutiskt perspektiv gällande patofysiologi, diagnostisering och konservativ 

behandling. 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att göra en kunskapsöversikt på posterosuperiort 

impingement gällande patofysiologi, diagnossättning och konservativ behandling. 

 

Frågeställningar 
1. Vilka skademekanismer och patofysiologiska orsaker finns vid PSI? 

2. Vilken diagnossättning används vid PSI? 

3. Vilka konservativa behandlingsmetoder används vid PSI? 

 

Metod 
För att hantera och strukturera data i litteraturen användes Population Intervention 

Comparison Outcome (PICO) inspirerad struktur för respektive frågeställning (SBU, 

2013). Populationen som granskades var alla individer med PSI, interventionen var 

diagnostiska-, utvärderande instrument eller behandlingsmetoder, kontrollgrupp var 

icke affekterad sida och personer utan PSI och resultatet presenteras i de effektmått 

som innefattas i den aktuella studien. 

 

För att kunna göra en kunskapsöversikt av posterosuperiort impingement genomförs 

en litteraturstudie. En sökning av litteraturen gjordes för att uppskatta mängden samt 

insamling av artiklar i ämnet, detta visas i tabellform (Tabell 1). Den primära 

sökningen (sökning 1) utlämnade vissa studier då PSI benämndes olika i litteraturen 

därför utökades artikelinsamlingen med sökning 2 och 3. Databaserna som användes 

för insamling var PubMed, CINAHL, Amed och Scopus. De insamlade abstrakten 

och artiklarna granskades utifrån inklusions- och exklusionskriterier (Tabell 2). 

Författarna använde sig av litteraturlistorna i de aktuella artiklarna eller andra 

litteratursammanställningar för att på så sätt säkerställa att ingen relevant litteratur 

utelämnades. Urvalsprocessen för de slutgiltigt inkluderade artiklarna från sökning 1, 

2 och 3 samt från litteraturlistor beskrivs enligt flödesschema i figur 6. Vid 

genomgång av den inkluderade litteraturen märkte författarna att strukturen på de 

artiklarna innefattade patofysiologi, diagnostisering och konservativ behandling. 

Därför organiserades artiklarna utifrån dessa tre kategorier för att på bästa sätt kunna 

besvara syftet med studien, detta visas i tabellform (Bilaga 1). 
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Tabell 1 Resultat av litteratursökning i Pubmed, Cinahl, Amed och Scopus 2014-02-24. Tabellen visar 

antalet träffar för respektive och databas samt den totala mängden för respektive sökning. De sökord 

som användes var: 1) ”internal impingement” 2) shoulder 3) posterosuperior 4) ”posterior superior” 5) 

impingement. 

 Pubmed Cinahl Amed Scopus Total 

Sökning 1      

Komb 1+2  72 34 7 99 212 

Sökning 2      

Komb 2+3+5  26 10 0 28 64 

Sökning 3      

Komb 2+4+5  17 2 0 23 42 
Förtydligande: Komb=Kombination  

 
Tabell 2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusion Exklusion 

Ø Studier med fokus på 

posterosuperior impingement. 

Ø Artiklar skrivna på engelska. 

Ø Studier gjorda på djur. 

Ø Studier gjorda med fokus på 

subacromiellt impingement. 

Ø Studier gjorda med fokus på 

anteriosuperiort impingement 

Ø Studier gjorda på kadaver. 
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Sökning 1 
Totalt 212 
abstrakt 

102 dubbletter 
exkluderades  

212 
abstrakt 
Endnote  

110  
abstrakt  

46 Reviews 
exkluderades 

64 
abstrakt 
lästes 

43 abstrakt 
exkluderades 

21 artiklar 
lästes 

7 artiklar 
exkluderades 

14 artiklar 
inkluderades 

Sökning 2  
Totalt 64 

Sökning 3 
Totalt 42 

2 artiklar 
inkluderades 

2 artiklar 
inkluderades 

3 artiklar 
inkluderades från 

litteraturlistor 

Totalt 21 
artiklar 

inkluderade
s i studien 

40 artiklar 
exkluderades 
pga dubbletter 

sökning 1 

62 artiklar 
exkluderades 
pga dubbletter 

sökning 1 

 

Figur 6. Flödesschema över urvalsprocessen av de sökta artiklarna vid 

artikelinsamling. 
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Dataanalys 
Resultatet delas upp i tre delar: Patofysiologi, diagnostisering och konservativ 

behandling. Patofysiologin och den kliniska diagnostiseringen är svåra att särskilja 

eftersom kliniska test används för att beskriva patofysiologin. Därför har författarna 

beslutat att inte utvärdera de kliniska test som förekommer under patofysiologin utan 

valt att utvärdera modifierat relocation test, som även benämns posterior impingement 

sign, som beskrivs ovan (figur 3). Detta eftersom det anses specifikt för 

posterosuperiort impingement och används inom den kliniska verksamheten 

(Heyworth & Williams, 2009; Manske et al., 2013). Sammanställningen av artiklarna 

görs enligt enskilda resultattabeller för respektive del. I tabellerna redovisas författare, 

publikationsår, studiedesign, deltagare, kontrollgrupp, intervention och resultat. En 

resultatsammanfattning i löpande text presenteras för varje del. 
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Resultat  
Patofysiologi 
Totalt 14 artiklar som beskriver patofysiologin gällande PSI inkluderades i studien. En sammanställning av dessa finns i tabell 3. 

 
Tabell 3 Resultattabell visar studier gällande patofysiologi. 

Författare/år Design Deltagare Kontrollgrupp Intervention  Resultat 
Walch et al.  
(1992) 

Fallstudie   n=17 
Posterior smärta vid 
aktivitet  

n=17 
Icke affekterad sida. 

Klinisk undersökning  
MR 
MR artrografi 
DT 
Artroskopi 

Dåligt samband mellan PSI och instabilitet. (Två personer positivt 
sulcus sign bilat och ingen påvisar annan instabilitet).  
Dåligt samband mellan ökad utrot och PSI (Fyra patienter påvisade 
ökad utåtrotation i affekterad arm)  

Liu et al.  
(1993) 

Fallstudie  
 

n=1 
Dominant axel 

Icke dominant axel Artroskopi  
Klinisk undersökning 

Ökad ABER  
Samband mellan anterior translation och PSI.  

Tirman et al. 
(1994) 

Retrospektiv 
fallstudie 

n=8  
Verifierad PSI via 
artroskopi ”golden 
standard”  

- MR  
MR artrografi 
 

Ökad anterior translation hos sex individer och ökad inferior 
translation hos en individ av PSI.   

Jobe et al.  
(1995) 

Fallstudie n=11 
 

- Artroskopi 
klinisk undersökning 

Sju av åtta patienter som gjorde artroskopi hade skador på flera 
strukturer 
Fem strukturer var i större risk att drabbas.  

Davidson et al. 
(1995)  

Fallstudie   n=2 
Dominant axel 

Icke dominant axel  Artroskopi  
Klinisk undersökning   

Patient 1: 
Ökad ABER 20° dominant axel. 
Ingen skillnad GIRD (Scratch test T8). 
Ingen skillnad i laxitet eller instabilitet 
Patient 2: 
Ökad ABER 20° dominant axel. Ingen skillnad i GIRD (Scratch test 
T6).  
Generellt ökad laxitet.  

Halbrecht et al.  n=10 Icke dominant axel  MR Medelvärde: 



 15 

(1999) Basebollspelare  
Dominant axel 

Klinisk undersökning ABER: ökad 5° dominant axel. 
GIRD: -1,1 vertebral-nivå scratch test dominant axel.  
 
Dåligt samband mellan instabilitet och PSI (9 av 10 patienter visar 
ingen skillnad mellan dominant och icke dominant axel). 

McFarland et al. 
(1999) 

Kohort n=90 
Positivt PSI vid 
artroskopi  

n=15 
Negativt PSI vid 
artroskopi 

Artroskopi 
Klinisk undersökning   

ABER: Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 
(p>0.05)  
Dålig korrelation mellan instabilitet och PSI (p>0.05).  

Meister et al.  
(1999) 

Kohort n=22 
Kastare med  
osteofytbildning  
posterosuperiora 
kanten glenoidale  

- Klinisk undersökning 
MR 
Artroskopi 

21 av 22 hade rotatorkuffpatologi på underkant av sena med 
samtidig osteofyt. 
 

Schickendantz et 
al 
(1999) 

Kohort n=57 
29 basebollspelare 
 

28 icke kastande Artroskopi 
MR 
Klinisk undersökning 

Dålig korrelation mellan PSI och instabilitet.  
28 av 29 kastare visar tecken på fysiologisk PSI vid MR varav alla 
uppvisade patologi. 22 av 28 icke kastande visade tecken på 
fysiologisk PSI vid MR varav 4 påvisade patologi.  

Paley et al.  
(2000) 

Kohort n=40 
Basebollspelare med 
axelsmärta och en 
quaterback 

- Artroskopi 93 % förslitningsskador på underkanten av rotatorkuffen. 88 % 
förslitning på posterosuperior labrum. 36 % på anterior labrum. 17 
% osteokondral skada på caput humeri. 

Crockett et al.  
(2002) 

Kohort n=25 
Professionella 
basebollspelare  

n=25 icke kastande  CT 
Klinisk undersökning  

Signifikant ökad retroversion av cavitas glenoidale (p<.01) och 
caput humeri (p<.001) hos dominant sida och jämfört med kontroll.  

Meister et al.  
(2004) 

Kohort n=40 
positivt posterior 
impingement sign  

n=29 
negativt posterior 
impingement sign  

Artroskopi 
Klinisk undersökning  

Signifikant ökad ABER (p<0.05) 
Ökad GIRD med medelvärde 2 vertebralnivåer. 
Dålig korrelation PSI och instabilitet (p>0.05).  

Laudner et al.  
(2006)  

Kontrollerad 
fallstudie 

n=11 
Kastare med PSI  

n=11 
kastare med inga 
tidigare skador i övre 
extremitet  

Klinisk, undersökning,  
MR,  
”Flock of bird” 
electromagnetic tracking 
device. 

Ökad SC-elevation vid elevation av humerus (p=0.002) 
Ökad posterior tilt av scapulae. 

Myers et al.  
(2006) 

Kontrollerad 
fallstudie  

n=11 
Basebollspelare med 
PSI   

n=11 
Basebollspelare 
utan PSI  

MR artrografi 
Klinisk undersökning  

Sign ökad GIRD (p=0.03) 
Sign stram bakre kapsel (p=0.03)  
Ingen sig ökad ABER (p=0.16) 
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Förtydligande: PSI= posterosuperior impingement, MR= magnetisk resonanstomografi, DT= Datortomografi, n= antal, mod= modifierat, sign= signifikant, GIRD= 
Glenohumeral Internal Rotation Deficit, ABER= maximal utåtrotation vid 90° abduktion.    
      

  

Tuit et al.  
(2007) 

Retrospektiv 
studie 

n=26 
Kastare med PSI och 
GIRD   

n=26 
Icke kastare utan PSI 
och utan GIRD 

MR artrografi Signifikant förtjockad bakre kapsel (p<0.001). 
 

Baeyens et al.  
(2010) 

 Fallstudie n=6 
Handbollsspelare på 
elitnivå. 
Dominant sida.  
Verifierad PSI med 
MR artrografi  

n= 6  
Icke dominant sida.  

3D bilder (Hi speed DT-
scan) 

Ökad GIRD Medelvärde -26,3 ±7,2. 
Ökad stram bakre kapsel -6,7±2,9cm 
Ökad ABER +19±5,8°.  
(P<0.05 för respektive del) 

Drakos et al. 
(2010) 

Kohortstudie n=38 
Professionella 
basebollspelare med 
skuldersmärta 

n=35 
icke kastande med 
skuldersmärta 

MR Signifikant ökad humeral och glenoidale retroversion medelvärde: 
Superior 3,9° (p=0.002)  
Mitten 6,9° (p<0.001)  
Inferior 3,1° (p<0.012 
Jämfört med kontrollgrupp.  

Polster et al.  
(2013) 

Kontrollerad 
fallstudie  

n=25 professionella 
basebollspelare 

n=25 icke dominant 
sida  

3D DT  Signifikant ökad humeral torsion dominant sida (p<0.0001) 
Förutsägbarheten var signifikant för svår skada >30dagar (p=0.048)  
Inget sign samband i avståndet mellan kanten av cavitas och caput 
humeri med skada   
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Etiologi  

Begreppet PSI, anses av litteraturen uppstå när underkanten av supraspinatus- 

och/eller infraspinatussenan kläms mellan tuberositas majoris på caput humeri och 

den posterosuperiora kanten av cavitas glenoidale, introducerades år 1992 (Walch et 

al., 1992). Detta illustreras genom figur 1. Denna kontakt sker vid ABER. Fler 

efterföljande studier verifierar begreppet PSI i denna position genom MR och 

artroskopi (Davidson et al., 1995; Halbrecht, Tirman, & Atkin, 1999; Paley, Jobe, 

Pink, Kvitne, & ElAttrache, 2000; Tirman et al., 1994). Kontakten anses som 

fysiologisk då den uppkommer hos de flesta personer med eller utan symtom 

(Halbrecht et al., 1999). Dock sågs ett samband mellan lokalisationen av impingement 

och de skador som uppkommer när armen tas ut i ABER hos patienter med symtom. 

Detta väcker hypotesen om att repetitiva belastningar i denna position leder till 

patologiska tillstånd (Halbrecht et al., 1999; Schickendantz, Ho, Keppler, & Shaw, 

1999) Ny forskning har undersökt avståndet mellan crista tuberculum majoris och 

kanten av glenoidale vid dynamisk kaströrelse via 3D bilder med DT (datortomografi). 

De kunde inte påvisa något signifikant samband mellan minskat avstånd och ökad risk 

för axelskada (Polster et al., 2013). 

 

Följande observationer har påträffats hos dem med PSI. 

 

Ökad maximal utåtrotation i 90 grader abduktion (ökad ABER) 

Vid fem studier (Baeyens, van Glabbeek, Clijsen, Vissers, & Cabri, 2010; Davidson 

et al., 1995; Halbrecht et al., 1999; Liu & Boynton, 1993; Meister et al., 2004) 

påvisades att kastaxeln hade en ökad maximal utåtrotation vid samtidig 90 graders 

abduktion jämfört med den icke kastande armen varav i två studier var resultatet 

signifikant (Baeyens et al., 2010; Meister et al., 2004). Däremot vid jämförelse mellan 

kastande idrottare med eller utan bekräftad PSI påvisades ingen signifikant skillnad då 

båda grupperna hade en ökad utåtrotation (McFarland, Hsu, Neira, & O'Neil, 1999; 

Meister et al., 2004; Myers, Laudner, Pasquale, Bradley, & Lephart, 2006).  
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Förtjockad stram bakre kapsel 

Vid förtjockad bakre kapsel påvisas en signifikant skillnad då jämförelsen görs mellan 

dominant sida med PSI och icke dominant sida (Baeyens et al., 2010); kastare med 

PSI och GIRD jämfört med icke kastande utan PSI och GIRD (Tuite et al., 2007); 

kastare med PSI jämfört med de utan PSI (Myers et al., 2006).   

 

Glenohumeral nedsättning i inåtrotation (GIRD) 

GIRD, nedsättning i inåtrotation mellan affekterad och icke affekterad axel, påvisades 

vara signifikant när inåtrotation jämfördes mellan kastarm och den icke kastande 

armen hos patienter med diagnostiserad PSI (Baeyens et al., 2010; Halbrecht et al., 

1999; Meister et al., 2004). Vid studien från 2004 fann de dock ingen signifikant 

skillnad då jämförelsen gjordes på dominant sida mellan personer med positiv och 

negativt posteriort impingement sign. En annan studie visade också en signifikant 

nedsättning då jämförelsen gjordes mellan kastare med och utan PSI (Myers et al., 

2006). En studie såg däremot ingen skillnad i inåtrotation mellan kastaxel och icke-

kastaxel (Davidson et al., 1995). 

 
Instabilitet/laxitet 

I en studie sågs att en kastaxel hade korrelation mellan PSI och främre instabilitet. 

Resterande nio kastaxlar hade ingen korrelation (Halbrecht et al., 1999). Det finns 

studier som har sett att instabilitet förekommer hos individer med PSI. Detta anses 

dock inte vara grundförutsättningen för att utveckla PSI utan denna skademekanism 

förekommer även hos patienter utan instabilitet (McFarland et al., 1999; Meister et al., 

2004; Schickendantz et al., 1999; Walch et al., 1992). Däremot finns det andra studier 

som har påträffat ett samband mellan PSI och ökad anterior translation av den 

affekterade axeln och att detta kan vara ett tecken på främre instabilitet (Liu & 

Boynton, 1993; Tirman et al., 1994). I en fallstudie där undersökspersonen hade en 

generellt ökad laxitet menade författaren av studien att detta var direkt relaterat till 

patientens PSI problematik (Davidson et al., 1995). 
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Hyperangulation 

Hyperangulation anses som en möjlig faktor till PSI men saknar belägg i litteraturen. 

Författarna hittar inga studier som är gjorda på hyperangulation men begreppet tas 

upp i andra studier som en möjlig teori. (Davidson et al., 1995; Hamner et al., 2000; 

McFarland et al., 1999). 

 

Scapulaedysfunktion 

En studie har granskat detta och såg en signifikant skillnad på scapulaes position 

mellan kastare med och utan PSI. De med PSI hade en ökad elevation av 

Sternoclavikularleden och posterior tilt av scapulae jämfört med kontrollgrupp utan 

PSI (Laudner, Myers, Pasquale, Bradley, & Lephart, 2006). 

 
Caput humeri- och glenoidale retroversion 

Denna retroversion förklaras som en benmodulering av caput humeri och cavitas 

glenoidale och uppstår hos individer som utför repetitivt kastande i tidig ålder när 

benet är under tillväxt. Caput humeri och cavitas glenoidale roteras i retroversion 

vilket gör att kastaren når längre i utåtrotation och på så sätt ökar förutsättningar att 

uppnå högre kasthastighet. Detta leder också till förändrad biomekanik och ökar 

risken för inklämningar och förslitningar av posteriora delar i glenohumeralleden 

(Crockett et al., 2002; Drakos et al., 2010). Det har även påvisats en fördjupning av 

cavitas glenoidale hos individer som utför repetitivt kastande (Drakos et al., 2010). 

Ingen signifikant skillnad sågs mellan basebollspelare som spelade på olika positioner 

(pitchers vs fielders) vilket antyder att det är repetitiva kast under en lång tid som 

leder till förändringar och inte främst den höga hastigheten i kastet (Drakos et al., 

2010). Ytterligare en studie har granskat fenomenet benmodulering och nämner en 

liknande mekanism som kallas humeral torsion (Polster et al., 2013). Den studien 

visar att den proximala ledytan (mot cavitas glenoidale) och distala ledytan (mot 

radius och ulna) förflyttar sig i förhållande till varandra genom att humerus vrider sig. 

Denna modulering leder signifikant minskad risk för skada, inte bara PSI i axeln utan 

i hela övre extremitet (Polster et al., 2013).  
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Utökat spektra 

Skadepanoramat gällande struktur och vilka som drabbas av PSI har utvecklats i takt 

med den ökade kunskapen inom området. Olika strukturer drabbas vid 

skademekanismen PSI. Sex strukturer löper större risk att drabbas: inferiora delen av 

ligamentkomplexet i glenohumerale och labrum, underkant av rotatorkuffen, 

posterosuperiora labrum, tuberositas humeri majoris, osteofytbildning på den 

posterosuperiora delen av glenoidale och brosket på caput humeri (Jobe, 1995; 

Meister, Andrews, Batts, Wilk, & Baumgartner, 1999; Paley et al., 2000). 

Fördelningen av skadorna har granskats bland 40 kastare med posterior smärta vid 

kastmoment. Då hade 93 % av dessa förslitningsskador på underkanten av 

rotatorkuffen, 88 % förslitning på posterosuperior labrum, 36 % på anterior labrum 

och 17 % osteokondral skada på caput humeri (Paley et al., 2000). Det är även bevisat 

att PSI uppkommer hos dem som inte kastar och individer har kombinationer av 

skador där flera strukturer är inblandade (Jobe, 1995) 

  



 21 

Diagnostisering 
Totalt sex artiklar som beskriver diagnostisering gällande PSI inkluderades i studien. En sammanställning av dessa finns i tabell 4. 
Tabell 4. Resultattabell som visar studier gällande diagnostisering. 

Förtydligande: PSI= posterosuperior impingement, MR= magnetisk resonanstomografi, utrot= utåtrotation, ext= extension, abd= abduktion, max= maximal, n= antal, mod= 
modifierat, sign= signifikant, Komb= Kombinerad.  

Författare/år Design  Deltagare Kontroll Intervention  Resultat 
Tirman et al. 
(1994) 

Retrospektiv 
fallstudie 

n=8  - MR artrografi 
MR 
Artroskopi 

MR artrografi har bättre träffsäkerhet än sedvanlig MR när 
artroskopi används som ”golden standard”. 

McFarland et al. 
(1999) 

Kohort Grupp 1: n=90  
positivt PSI vid 
artroskopi 

Grupp 2: 
n=15 
Negativt  

Artroskopi 
Klinisk undersökning   

Ingen sign skillnad mellan grupp 1 och 2 vid mod. relocation test 
för smärta eller instabilitet.  

Hamner et al.  
(2000) 

 Kohortstudie  n=13 
Atleter, 
överhandskast 

- Mod. Relocationtest för 
smärta: 90°, 110°, 120° abd 
och max utrot. 
Artroskopi 

Översiktlig korrelation av smärta vid relocationtest med 
artroskopi vid alla tre vinklar i abd=79 %. 
 
9 av 13  
personer (69 %) 
påvisade samband vid 90 och 110 abd. 
 
13 av 13 personer (100 %) vid 120° abd. 

Paley et al.  
(2000) 

Kohort n=40 
Basebollspelare 
med axelsmärta 
och en 
quarterback 

- Artroskopi 
Mod. relocation test för 
smärta. 

Av dem med positivt mod. Relocation visade 100 % patologi vid 
underkanten av supra- och infraspinatus, posterosuperiora labrum 
och osteochondral skada caput humeri. De med negativt 
relocation visade 44 % komb anterior och posterior patologi. 

Meister et al.  
(2004) 

Kohortstudie n=40 
positivt 
impingement 
sign  

n=29 
negativt 
impingement 
sign  

Posterior- 
impingementest för smärta: 
90 - 110° abd, 10-15° ext & 
Max utrot. 
Artroskopi 

Träffsäkerhet: 
Översiktlig= 78 %  
Specifik: 
Kontaktskada= 38 % 
Överbelastning=95,8 % 

Stoppino et al. 
(2013) 

Kohortstudie  n=90 - MR artrografi 
Artroskopi 

MR artrografi  
Träffsäkerhet=90 % 
Sensitivitet=92 % 
Specificitet=78 % 
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MR i förhållande till artroskopi 

Sedvanlig MRI visade dålig korrelation med artroskopi när det gäller att upptäcka 

patologiska tillstånd hos patienter med PSI. Medan MR artrografi, som är en mer 

avancerad metod, visade sig ha en bättre träffsäkerhet, framförallt när den utfördes 

med armen i en abducerad och utåtroterad position (Tirman et al., 1994). 

Tillförlitligheten för undersökning av skador på underkanten av m. supraspinatus och 

m. infraspinatus med MR artrografi verifieras genom en studie som påvisade en 

träffsäkerhet på 90 %, sensitivitet 92 % och specificitet 78 %, där artroskopi ansågs 

som golden standard (Stoppino et al., 2013). 

 
Modifierat relocation test i förhållande till artroskopi 

Två olika test används för att kunna diagnostisera PSI vid klinisk undersökning, båda 

är ytterligare modifieringar av modifierat relocation test som tidigare har illustrerats 

genom figur 4. 

Istället för att utföra testet i endast 90 graders abduktion så görs det, även i en studie, 

vid 110 och 120 abduktion. Den översiktliga korrelationen till artroskopi vid alla tre 

vinklar i abduktion var 79 %. När sedan korrelation granskades separat vid varje 

vinkel var utslaget följande: 69 % vid 90° samt 110° och 100 % vid 120°(Hamner et 

al., 2000). 

I den andra studien görs testet i 90 – 110° abd och 10-15° extension och benämns som 

posterior impingement test. Utfallet för den översiktliga träffsäkerheten då akuta- och 

överbelastningsskador granskades tillsammans var 78 %. När grupperna granskades 

separat var det 38% för akuta skador och 95,8 % för överbelastningsskador (Meister 

et al., 2004). Även Paley et al, visar stark korrelation då alla som hade positivt 

relocation test i den kliniska undersökningen också hade patologiska förändringar. 

Dock visades också att 44 % av de som hade negativt modifierat relocation både en 

kombination av anterior och posterior patologi (Paley et al., 2000).   

Det har även påvisats att relocation test inte visar någon signifikant skillnad mellan 

grupper med eller utan PSI (McFarland et al., 1999). 
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Konservativ behandling 
Totalt en artikel som beskriver konservativ behandling gällande PSI inkluderades i studien. Den återfinns i tabell 5. 
Tabell 5. Resultattabell visar studier gällande konservativ behandling. 

Författare/år Design  Deltagare  Kontrollgrupp Intervention  Resultat 
Tyler et al  
(2010) 

Kohortstudie  n=22 
Med stram bakre 
kapsel och PSI 

- Hemträning, 
Manuell mobilisering och 
stretching av posterior 
kapsel. 

Signifikant förbättring för alla variabler: 
SST: p<0.01 
PST: p<0.01 
GIRD: p<0.01 
ABER: p<0.01 

Förtydligande: PSI= Posterosuperior impingement SST= Simple Shoulder Test, PST=Posterior shoulder tightness, GIRD= Glenohumeral Internal Rotation Deficit, ABER= 
maximal utåtrotation vid 90° abduktion. 
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I nuvarande forskning finns det få studier som med ett strukturerat metodförfarande 

granskar rehabiliteringsmetoder för PSI. En studie från 2010 har undersökt manuell 

mobilisering och stretching av stram bakre kapsel samt hemträning för personer med 

internal impingement. Resultatet visar på en signifikant förbättring gällande GIRD, 

stram bakre kapsel, simple shoulder test (SST) och ABER (p<0.01 för respektive) 

(Tyler, Nicholas, Lee, Mullaney, & McHugh, 2010). 

Vid granskning av litteraturen påträffades många sammanställningar av rehabilitering, 

dock bygger dessa på författarnas beprövande egna erfarenhet och inte på 

vetenskaplig metod. 
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Diskussion  
Metod  
Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka patofysiologi, diagnostisering 

och konservativ behandling vid posterosuperior impingement. För att kunna kartlägga 

och sammanställa ett visst område ska en noggrann översikt av litteraturen 

genomföras (Friberg, 2012). Författarna använde sig av databaserna Pubmed, Cinahl, 

Amed och Scopus eftersom de bedömdes vara mest relevanta för området. Initialt 

användes sökorden “internal impingement” och “shoulder” men efter arbetets gång 

framkom andra benämningar vilket gjorde att sökningen utökades till posterosuperior 

impingement och posterior superior impingement. Det resulterade i tre separata 

sökningar. Efter granskning av litteraturen uppfattades ämnet mättat då författarna av 

de olika studierna citerade varandra och inga nya publikationer framkom i 

litteraturlistor. Författarna valde att endast inkludera artiklar med fokus på PSI vilket 

resulterade i att vissa artiklar exkluderades. De exkluderade artiklarna berörde ämnen 

som t.ex. stram bakre kapsel, scapulaedysfunktion och instabilitet vilka är fynd som 

även kan ses vid PSI men dessa artiklar omfattade inte PSI i syftet och exkluderades 

därför. Det finns därför fler studier kring dessa områden men som ej finns tillgängliga 

i denna kunskapsöversikt. Om dessa studier hade inkluderats hade de kunna påverka 

resultatet.  

 

För att underlätta arbetet och för att få en bättre struktur för läsaren delades arbetet in i 

tre delar. Vid genomgång av litteraturen märkte författarna att kliniska test förekom 

för att kunna utreda patofysiologin. Författarna valde då att inte granska dessa tester 

under diagnostisering eftersom de inte var direkta test för diagnosen PSI utan test för 

att utreda fynd som kan ses vid PSI. Författarna är dock medvetna om att testerna som 

görs för att utreda patofysiologin är viktiga att väga in i diagnostiseringen. Ändå 

ansåg författarna det fördelaktigt att inte utreda dessa tester i diagnostiseringen 

eftersom det annars fanns en risk att en mängd tester skulle utredas som är allmänna 

axeltester. Nackdelarna med denna metod är att dessa tester inte utvärderas i vår 

studie utan endast beskriver deras tillvägagångssätt. Vid sökningen av litteraturen 

sattes ingen tidsbegränsning på artiklarna eftersom PSI är ett relativt nytt 

kunskapsområde. Författarna ansåg därför att alla artiklar, som berörde PSI, skulle 

inkluderas. Det gör däremot att kvalitén på den inkluderade litteraturen kan bli 
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bristande. Författarna är medvetna om att stor del av den inkluderade litteraturen är av 

bristande kvalité eftersom flera av dem saknar kontrollgrupp, har lågt deltagarantal 

och var av typen fallstudie. Detta gör att denna litteraturöversikt inte är 

evidensgrundande. För att förtydliga detta hade en granskning av artiklarna varit ett 

bra objektivt sätt att bedöma om studierna resultat beror på systematiska fel (bias) 

(Friberg, 2012). Nackdelarna med att detta inte gjordes är att författarna har svårt att 

bedöma studiernas tillförlitlighet. Det leder till att det är svårt att dra vetenskapliga 

slutsatser av resultatet i denna litteraturöversikt. Dock anser författarna att om en 

objektiv granskning hade genomförts för att nå evidens så hade troligen för många 

artiklar exkluderats och omöjliggjort en litteraturöversikt över området. Författarna 

anser det fortfarande relevant att göra en litteraturöversikt eftersom det ger en bra 

beskrivande bild av det nuvarande läget i forskningsområdet. Beträffande läsning av 

artikelabstrakt märkte författarna att vissa artiklar var gjorda på kadaver. Dessa 

exkluderades eftersom författarna ansåg det mer relevant med studier på levande 

människor och att de inte tillförde ytterligare ny information till studien. 

 
Resultat 
Etiologi & Patofysiologi 

Vid undersökning av etiologin vid PSI har flera studier visat att en fysisk kontakt sker 

vid ABER. Det menas att kontakten inträffar vid ABER men behöver inte innebära 

patologi. (Davidson et al., 1995; Halbrecht et al., 1999; Jobe, 1995; Paley et al., 2000; 

Tirman et al., 1994; Walch et al., 1992). Flera studier har hypotesen att patologi 

uppstår på grund av repetitiv belastning som grundar sig på att kastare som exponeras 

för denna position oftare drabbas mer frekvent av dessa skador (Halbrecht et al., 

1999; Schickendantz et al., 1999). Författarna av denna kunskapsöversikt anser att 

detta inte går att verifiera på grund av att de inte undersöker specifikt den repetitiva 

belastningen samt att nyare forskning inte ser något samband mellan ökad risk för PSI 

och minskat avstånd mellan tuberculum humeri och kanten av glenoidale vid 

dynamisk rörelseanalys (Polster et al., 2013). Dessutom är studierna fallstudier med 

ett litet deltagarantal och vissa är utan kontrollgrupp. Detta uttrycks även av en 

current concept review av Burkhart et al. som menar att det finns en annan mekanism 

bakom patologin. Deras hypotes är att PSI är ett naturligt stopp och att patologin 

istället uppstår på grund av en serie av skademekanismer (Burkhart et al., 2003a). 



 27 

Resultatet i vår studie visar att ökad ABER förekommer i dominant axel hos kastare. 

Det går dock inte att dra slutsatsen att ökad ABER förekommer hos icke-kastande 

personer med PSI eftersom ingen av de inkluderade studierna granskar ABER hos 

dessa individer. Vidare ses ingen skillnad då kastande individer med eller utan PSI 

jämförs. Författarna menar därför att det indikerar att ökad ABER inte är en 

uteslutande orsak till PSI utan är en konsekvens av repetitivt kastande och töjning av 

strukturer. Dock gör studiernas bristande kvalité det svårt att dra definitiva slutsatser. 

 

Vid sammanställning av GIRD i denna litteraturstudie är det svårt att dra några 

definitiva slutsatser, dels för att resultatet inte är enhälligt samt att olika metoder har 

används för att bedöma GIRD i de inkluderade artiklarna. Två studier använde sig av 

samma tillvägagångssätt i ryggliggande där sedvanlig goniometer användes samt 

tillåten scapulaerörelse (Baeyens et al., 2010; Myers et al., 2006). Tre studier använde 

sig av scratch test där vertebralnivåer användes för bedömning (Davidson et al., 1995; 

Halbrecht et al., 1999; Meister et al., 2004). Dessa båda sätten går emot de 

rekommendationer som presenteras enligt Kibler et al 2012 vilket kan ha en 

avgörande faktor i utvärdering av resultatet i denna kunskapsöversikt. Däremot anser 

författarna av denna litteraturstudie att sannolikheten att GIRD är ofta förekommande 

hos individer med PSI. Detta för att 3 av 5 studier visar på signifikanta resultat mellan 

affekterad och icke affekterad arm eller vid kastare med PSI jämfört med kastare utan 

PSI. Av dessa artiklar hade två av dem en tydligt beskrivande metod i ryggliggande 

position och att en den studien som inte påvisar några samband är en fallstudie med 

enbart två deltagare (Davidson et al., 1995). 

 

Resultat av instabilitet/laxitet visar en splittrad bild bland litteraturen. Vid en studie 

såg man ingen korrelation mellan instabilitet och PSI. Det var fyra studier som hade 

sett att individer med PSI uppvisas med eller utan instabilitet (McFarland et al., 1999; 

Meister et al., 2004; Schickendantz et al., 1999; Walch et al., 1992). Vid en fallstudie 

sågs en generell laxitet som inte var förvärvad hos en av de undersökta individerna 

och författarna av den studien menar att detta var direkt kopplat till PSI (Davidson et 

al., 1995). Vårt resultat visar alltså att det finns olika teorier, framförallt huruvida 

instabilitet är direkt kopplat till PSI eller inte. Författarna anser att eftersom resultatet 

visar att PSI innefattar individer med och utan instabilitet medför det att instabilitet 

inte kan vara en uteslutande orsak till att skapa PSI-problematik. Men att det 
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förekommer i denna population. Andra litteraturstudier som har granskat förekomsten 

av instabilitet vid PSI anser det svårt att upptäcka instabilitet hos dessa individer 

eftersom den oftast är en ökad subtil mikroinstabilitet som ofta syns hos kastande 

individer (Manske et al., 2013). Detta anser författarna kan vara en bidragande orsak 

till den splittrade bilden. 

 

Hyperangulation och scapulaedysfunktion är också begrepp som tas upp i litteraturen 

och anges som möjliga faktorer till PSI. Författarna i denna studie hittade dock inga 

interventionsstudier som är gjorda på hyperangulation vilket gör att den faktorn inte 

kan verifieras. Endast en studie hade undersökt scapulaedysfunktion hos kastare med 

eller utan PSI och kom fram till att de med PSI hade signifikant ökad elevation i SC-

led och posterior tilt av scapulae. Detta motsäger tidigare litteratursammanställning 

som menar att protraktion och anterior tilt är en betydande orsak till mekanismen vid 

PSI (Burkhart et al., 2003b). 

 

Caput humeri och glenidale retroversion visas genom resultatet ha en påverkan vid 

skademekanismen vid PSI. Polster et al, 2013 såg en signifikant motsatt samband 

mellan retrotorsion av humerus och axelskada. Vilket antyder att adaptiva 

förändringar som leder till att humerus vrider sig bakåt minskar risken för skada. För 

att förklara detta krävs kunskap om kaströrelsen. Det effektivaste sättet att uppnå 

maximal hastighet vid kastet är att öka det totala rörelseomfånget från utåtrotation till 

inåtrotation i glenohumeralleden för att öka sträckan och tiden för att hinna 

accelerera. För att öka detta rörelseomfång pressar sig kastaren att nå så långt som 

möjligt i utåtrotation vilket sätter högre belastning på glenohumeralleden (Burkhart et 

al., 2003a). Anledningen till att de med humeral retrotorsion inte drabbas av lika 

många allvarliga skador kan enligt Polster et al, 2013 förklaras med att de inte 

behöver ta ut lika mycket utåtrotation i glenohumeralleden för att nå optimal sträcka 

att accelerera. Detta eftersom utåtrotationen är ökad genom humeral retroversion som 

även leder till att vridningen och tensionen av senorna i rotatorkuffen blir mindre. 

Författarna av denna litteraturöversikt anser att detta fenomen kan vara en möjlig 

orsak men att det behövs mer framtida forskning för att verifiera detta. Polster et al, 

2013 redovisar begränsningar i sin studie då de har få deltagare, för kort 
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uppföljningsperiod (två år) och begränsad statistik gällande kasthistorik hos 

deltagarna.     

 

Det utökade spektrumet visar att PSI leder till patologier som inte endast är isolerade 

till underkanten av m. supra- och infraspinatus och den posterosuperiora delen av 

labrum. Ytterligare tre strukturer löper stor risk för att drabbas. Det visar även att fler 

icke idrottande människor som befinner sig i positionen ABER drabbas av PSI. Dock 

finns det vissa invändningar till de inkluderade artiklarna som syftar till att undersöka 

PSI. Jobe et al, 1995 inkluderar personer i studien som inte beskriver typiska symtom 

för PSI samt att 8 av 11 patienter påvisar en akut skademekanism som t ex fall på 

skateboard, fall från cykel och fall vid skidåkning. De akuta skadorna visar i större 

utsträckning mer variation av skador på andra lokalisationer än de som är typiska för 

PSI som t ex brosket på caput humeri eller tuberositas tuberculum humeri. Två av de 

tre personer som beskriver överbelastningsskada i position av ABER uppvisar skador 

som är typiska för PSI medan en av dem uppvisar skador som härrör till ASI då denna 

beskriver sin mekanism till skada att han sover med armen i kraftig flexion (Struhl, 

2002). Författarna av denna litteraturöversikt anser att skademekanismen därför är av 

annan orsak som inte sammanfaller med den som beskrivs vid PSI, förutom hos två 

personer, även om dessa personer uppvisar patologi i de strukturer som är förknippat 

med PSI.  

 

Diagnostisering 

För att upptäcka skador på underkanten av m. supraspinatus och m. infraspinatus har 

MR artrografi påvisats en träffsäkerhet på 90 %, sensivitet 92 % och specificitet 78 %. 

När det gäller att upptäcka patologiska tillstånd hos patienter med PSI visades vårt 

resultat att MR artrografi har en bättre träffsäkerhet än sedvanlig MR framförallt när 

armen fördes i en abduktion och utåtroterad position (Tirman et al., 1994) Detta 

motsätter tidigare sammanställning som menar att sedvanlig MR är minst lika 

tillförlitligt när rätt frekvensinställningar används (Castagna et al., 2010; Heyworth & 

Williams, 2009). Vissa invändningar gällande metodologiska aspekter finns att 

diskutera som kan ha påverkan på resultatet. Tirman et al, 1994 har ett lågt 

deltagarantal (n=8) och ortopeden som utför artroskopin var inte blindad för MR, 

vilket även var fallet vid Stoppino et al, 2013 där de två radiologerna inte var blindade 
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för den kliniska undersökningen. Båda studierna saknade kontrollgrupp vilket kan 

vara en begränsning och bör lyftas fram. 

 

Resultatet i vår studie visar att modifierat relocationtest och posterior impingement 

sign har en stark korrelation med de artroskopiska fynden. Hamner et al, 2000 menar 

att testet även bör utföras vid 120 graders abduktion för de annars hade missat ett 

flertal individer om testet endast hade utförts i 90-110 graders abduktion. Dock 

saknades kontrollgrupp i denna studie vilket medförde att ingen analys gällande 

sensivitet eller specificitet av testet kunde utföras vilket gjorde att falskt positiva eller 

falskt negativa jämförelser inte kunde göras. Det exkluderades även en deltagare på 

grund av negativ resultat på modifierat relocation test vilket borde tas i beräkning som 

felkälla. Meister et al, 2004 påvisade att testet ska användas när patienten beskriver 

successivt förekommande smärta och överbelastningsskador i axeln misstänkts då 

sensiviteten, specificiteten och träffsäkerheten av testet var mycket högre vid denna 

population än vid akut axelskada. Vid både Meister et al, 2004 och Hamner et al, 

2000 gjordes testet på unga individer vilket Hamner et al, 2000 påpekar att det finns 

risker i minskad tillförlitlighet när testet överförs på andra populationer. Två studier, 

Paley et al, 2000 och Macfarland et al, 1999 har metodologiska aspekter att ta i 

beräkning. Studierna anger inte hur testet utförs vilket de två tidigare studierna 

markerar vikten av, vilket innebär att författarna av denna studie anser att dessa 

studier inte visar pålitliga resultat. Sammanfattningsvis anses att fler studier bör göras 

med bättre metodologisk kvalité för att utvärdera sensitiviteten och specificiteten för 

modifierat relocation test och posterior impingement sign vid olika positioner för att 

identifiera PSI hos unga och äldre populationer. 

 

Konservativ behandling 

Författarna i denna studie hittade en interventionsstudie som undersökte konservativ 

behandling specifikt för PSI (Tyler et al., 2010). Den granskade manuell mobilisering 

och stretching av stram bakre kapsel. Resultatet i denna studie visade på en signifikant 

förbättring gällande GIRD, stram bakre kapsel och ABER. Vid en vidare analys var 

avtagande av symtom mer relaterat till tillrättaställande av stram bakre kapsel än till 

GIRD. Detta berodde på att de med mer markant stram bakre kapsel innan behandling 

svarade bättre på interventionen. Då endast en interventionsstudie hittades i 
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litteraturen är det svårt att dra några definitiva slutsatser kring konservativ behandling 

vid PSI. Dock påträffades ett flertal sammanställningar av rehabilitering men som 

bygger på författarnas egna beprövade erfarenheter. 

 

Fysioterapeutiskt perspektiv  

Denna litteraturstudie bidrar till att öka kunskapen gällande PSI för fysioterapi i 

kliniken gällande patofysiologi, diagnostiska metoder och konservativ behandling. 

Författarna tycker att detta är viktigt eftersom individer med PSI oftast är idrottare 

och kommer, i första hand, i kontakt med fysioterapeuter. Skador i axeln är vanligt 

förekommande och olika mekanismer har beskrivits för att förklara dessa skador 

(Seitz et al., 2011). Patologierna som uppstår vid PSI anses av författarna i denna 

litteraturstudie uppstå till följd av dysfunktion i interaktionen mellan olika strukturer i 

rörelseapparaten och inte isolerat till glenohumeralleden. Fysioterapeuter 

ansvarsområde är att besitta stora kunskaper om funktionell anatomi, patologi i 

rörelseapparaten, bedömning av funktion och konservativ behandling. De bör därför 

vara drivande i forskningen kring dessa ämnen. Det är viktigt att fortsättningsvis 

bedriva forskning med hög kvalité gällande patofysiologi, diagnostisering och 

konservativ behandling av PSI ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Framtida forskning 

med hög kvalité bör göras inom aktuella områden men enligt författarna fokusera på: 

Ø Scapulaes funktion, då enbart en studie omfattar detta område. 

Ø Interventionsstudier som granskar de konservativa behandlingsmetoder för 

PSI som är grundade på klinisk erfarenhet, då bara en studie presenteras i 

litteraturen specifikt för PSI. 

Ø Interventionsstudier som granskar sensivitet och specificitet av kombinationen 

av testerna posterior impingement sign, modifierat relocation test, test för 

stram bakre kapsel och GIRD. Detta för att öka utvärdera träffsäkerheten och 

kunna identifieras individer i tidigt skede innan patologiska tillstånd uppstår. 
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Konklusion 
Genom denna litteraturöversikt indikerar nuvarande läge i forskningen på följande: 

Ø GIRD, förtjockad stram bakre kapsel, humeral torsion och scapulae 

dysfunktion förkommer hos dem med PSI. 

Ø Hypotesen hyperangulation kan inte verifieras genom litteraturen då inga 

interventionsstudier har gjorts på ämnet.  

Ø Instabilitet är ingen uteslutande orsak till PSI. 

Ø Vid diagnostisering av PSI har MR artrografi visats ha bättre träffsäkerhet än 

sedvanlig MR. 

Ø Modifierat relocation test är ett bra kliniskt test för att kunna diagnostisera 

PSI. 

Ø Konservativ behandlingen grundas på klinisk praxis snarare än vetenskaplig 

grund. 
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