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Abstrakt 

Bakgrund: Musiker är en yrkesgrupp som utsätts för långvarig statisk och dynamisk, repetitiv 

belastning framförallt i bål och övre extremitet. Denna belastning ökar risken att drabbas av 

muskeloskelettala besvär, perifera nervskador samt fokal dystoni. Smärta och/eller dysfunktion 

kan ha förödande konsekvenser för en musiker som i värsta fall tvingas avbryta sin karriär. En 

sjukgymnast med specifika kunskaper kring musikers situation skulle kunna erbjuda lämplig 

konservativ behandling i antingen ett behandlande eller preventivt syfte. Syfte: Att skapa en 

översikt av forskningsresultat avseende effekter av sjukgymnastisk behandling och prevention 

riktad till musiker som drabbats av smärta och/eller dysfunktion i rörelseapparaten.  

Metod: En litteratursökning gjordes i flera olika databaser. 19 artiklar valdes ut för närmare 

granskning. En kvalitetsgranskning utfördes enligt Pedro-scale. Resultat: De inkluderade 

studierna behandlade fysisk träning, fysisk träning i kombination med passiv behandling eller 

enbart passiv behandling vid muskeloskelettala besvär. Studierna som behandlade fokal 

handdystoni innehöll CI-terapi i kombination med sensomotorisk återinlärning eller generell 

fysisk träning och övningar i stresshantering. Två av preventionsstudierna innehöll omfattande 

preventionsprogram avseende både fysisk och psykisk hälsa. Konklusion: Få studier av hög 

kvalitet gör det svårt att dra slutsatser. Detta gäller speciellt behandling av perifer neuropati. 

Fysisk träning enbart eller i kombination med passivbehandling har liksom behandling med 

endast passiva behandlingsmetoder visat positiva resultat vid muskeloskelettala besvär. 

Behandling av fokal handdystoni har visat blandade resultat. Omfattande preventionsprogram 

med fokus både på fysisk och på psykisk hälsa, har visat positiva resultat.  

 

  

 

 

Nyckelord: fokal dystoni, musiker, muskeloskelettala besvär, prevention,  

sjukgymnastisk behandling 
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Bakgrund 

Historik 

I slutet av 1800-talet började man uppmärksamma olika typer av besvär kopplade till 

musicerande (Harman, 1998). 1887 publicerades en artikel av läkaren Vivian Poore, där olika 

arm- och handbesvär uppmärksammades bland kvinnliga pianister. Poore drog paralleller mellan 

skrivkramp och kramp i händerna hos pianister. Extenderade handleder var vanligt 

förekommande vid pianospel, vilket ofta gav symtom från handledsextensorer, fingerextensorer, 

eller interoséer. Även neurologisk påverkan på n.medianus, n. ulnaris eller n. radialis förekom. 

Svag stabiliserande serratusmuskulatur noterades hos en pianist genom att ge el stimulering i 

deltoideus, vilket medförde medial scapulavingning. Denna imbalans mellan deltoideus och 

serratusmuskulatur skapade problem i arm och hand. Genom att stabilisera scapula mot 

bröstkorgsväggen, minskade problemen distalt i extremiteten. Behandlingen vid alla dessa 

tillstånd bestod främst av vila, men även lättare massage användes, dusch eller bad, stärkande 

preparat eller remsor av gips som användes över ömma nerver. Ibland ordinerades även arsenik. 

Pianister kunde ibland uppleva det svårt att inte kunna lyfta ringfingret tillräckligt. Detta beror på 

att ringfingrets extensormuskel är sammanbunden med lillfingrets och långfingrets genom ett 

starkt fibröst band, vilket hindrar lika stor extension av enbart ringfingret som de andra fingrarna. 

Detta problem åtgärdades genom ett operativt ingrepp (Poore, 1887).  

 

Forskning kring musikermedicin var länge relativt knapphändig, med få vetenskapliga artiklar 

publicerade (Harman, 1998). 1932 publicerades den första boken inom musikermedicin, skriven 

av Kurt Singer: “Diseases of the musical profession: a systematic presentation of their causes, 

symptoms and methods of treatment” (Dommerholt, 2009a). Det dröjde dock länge innan 

musikermedicin blev en erkänd specialitet, inte förrän 1977 då boken: “Music and the brain: 

Studies in the Neurology of Music” publicerades. Intresset för musikermedicin har ökat från 

mitten på 1990-talet och framåt genom fler publicerade vetenskapliga artiklar. Mellan 1997-2001 

publicerades drygt 900 artiklar (Dawson, 2003) och mellan 2002-2006 publicerades drygt 1400 

artiklar (Dawson, 2007).  
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Musicerandet och dess krav på musikern 

För att spela ett musikinstrument krävs koordinerade dynamiska rörelser som ofta utförs med 

hög hastighet och under långa sammanhängande perioder. Musicerandet medför också en 

långvarig statisk belastning, ofta i ogynnsamma spelpositioner. Detta kräver fysisk uthållighet 

(Quarrier, 1993). Det är framför allt strukturer i övre extremitet och bål som påverkas 

(Brandfonbrener, 2003).  Långvarig statisk och dynamisk belastning kan, i kombination med 

exempelvis faktorer som kön, anatomiska förutsättningar, generell hypermobilitet, högre BMI, 

nedsatt fysisk kapacitet, sämre hållning, typ av instrument, ogynnsamma spelpositioner/ 

spelteknik/spelvanor samt ångest/stressproblematik, personlighetsdrag som perfektionism eller 

påtryckningar från omgivningen, medföra en högre risk att drabbas av spelrelaterade fysiska 

besvär (Brandfonbrener, 2003; Dommerholt, 2009a; Quarrier, 1993; Zaza & Farewell, 1997 ).   

 

Typ av besvär och prevalens 

Musiker kan drabbas av olika typer av skador som muskeloskelettala besvär inklusive 

överansträngningsskador, perifer neuropati/nerventrapment eller fokal dystoni. Bland 

instrumentalister är smärta i handen, handleden och underarmen vanligast, men det förekommer 

även i axlar, nacke och rygg. Violinister, violaster och bleckblåsare drabbas främst av problem i 

vänster arm/hand, medan höger arm och hand ofta är påverkade bland pianister och träblåsare 

(Lederman, 2003) med ett undantag för flöjtister där vänster hand ofta drabbas på grund av 

hyperextension i handled (Brandfonbrener, 2003). Violinister måste hålla fiolen på plats mellan 

vänster skuldra och hakan, vilket ofta resulterar i att vänster skuldra eleveras och protraheras 

samtidigt som en cervikal rotation till vänster och ett kaudalt tryck från käkleden sker. Detta 

påfrestar både käkled, nacke och skuldra. Cellister och kontrabassister drabbas oftare av 

ländryggsbesvär på grund av spelposition och olämpliga stolar. Pianister har ofta en dålig 

hållning; sitter ofta med flekterat huvud och eleverade skuldror. Detta kan medföra smärta i 

nacken men även i ländrygg. Brassmusiker drabbas inte lika ofta av besvär, men drabbas ibland 

av problem i muskler kring munnen/i ansiktet. Slagverkare spelar på många olika instrument och 

besvären kan därför te sig olika (Brandfonbrener, 2003).  Orofaciala besvär förekommer främst 

bland blåsare, violinister och violaster. De vanligaste problemen i ansiktsregionen är 
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käkledsdysfunktion, problem med tänder, perioral muskulatur (muskulatur kring mun och läppar) 

och herpesinfektion (Rodríguez-Lozano, Sáez-Yuguero & Bermejo-Fenoll, 2011).  

 

Bland 1353 instrumentalister som sökt vård på en specialistklinik för artister i Cleveland, USA, 

hade 64 % muskeloskelettala besvär, 20 % perifera nervproblem, och 8 % fokal dystoni. Se 

instrumentfördelning i tabell 1 nedan. Bland muskeloskelettala besvär var 

överansträngningssyndrom vanligast, framför allt i övre extremitet, bål och nacke. Den 

genomsnittliga åldern för undersökta musiker var 37 år för män och 30 år för kvinnor 

(Ledermann, 2003).  

 

 

 

Tabell 1. Fördelning mellan typ av besvär och instrumentgrupp (Lederman, 2003) 

Diagnos/symtom    Stråk (%)         Piano (%)        Blås (%)       Slagverk (%)   Totalt (%) 

 

Muskeloskelettala 

besvär 

517 (69)       292 (66)           156 (52)       26 (63)          991(64) 

Perifer neuropati    143 (19)            101 (23)            61 (20)        6 (15)           311(20) 

 

Fokal dystoni         40 (5)               20 (4)               51 (17)         6 (15)                 117 (8) 

Övrigt (skada i 

CNS el dyl.) 

54 (7)               31 (7)               32 (11)         3 (7)             120 (8) 
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Muskeloskelettala besvär 

Musiker är en högriskgrupp vad gäller att utveckla smärtsamma muskeloskelettala besvär och 

förekomsten varierar mellan 30 % och upp till 90 % (Zaza, 1998). Stråkmusiker och pianister är 

de instrumentalister som är mest drabbade. Kvinnor drabbas oftare jämfört med män (Zaza et al., 

1997). En dansk studie har jämfört förekomsten av muskeloskelettala besvär bland professionella 

musiker i olika danska symfoniorkestrar med den genomsnittliga, danska arbetstagaren. 

Resultatet visade att denna typ av besvär är vanligare bland musiker, oavsett kön (Paarup, 

Baelum, Holm, Manniche & Wedderkopp, 2011). Instrumentalister med muskeloskelettala 

besvär får vid undersökning ibland en specifik diagnos så som skuldertendinit, 

skulderimpingement eller hypermobilitetsyndrom. De flesta får dock ingen riktig diagnos ställd 

utan besvären klassificeras som "överansträngningssyndrom" (Lederman, 2003). 

 

Skuldertendinit innebär en inflammation i någon av rotatorkuffens muskelsenor (Holmström & 

Moritz, 2007). Musklerna som hör till rotatorkuffen är: m. subscapularis, m. supraspinatus, m. 

infraspinatus och m. teres minor. Dessa muskler har en viktig stabiliserande funktion till den 

annars mycket rörliga axelleden (Bojsen-Möller, 2000). Den inflammatoriska processen medför 

små mikrorupturer och därmed en minskad hållfasthet i muskelsenan som är drabbad. Det har 

dock visat sig att inflammatoriska celler inte alltid finns i senan och därför har man ifrågasatt 

diagnosen tendinit. Tendinit är enligt Brandfonbrener (2003) mindre vanligt förekommande 

bland musiker jämfört med exempelvis idrottare. Skuldertendinit kan övergå i impingement, se 

nedan (Holmström et al., 2007). 

 

Skulderimpingement kan uppstå då strukturer som supraspinatussenan, bicepssenan eller bursa 

subakromialis kommer i kläm under akromion då armen eleveras. Det subakromiella rummet blir 

mindre på grund av olika patologiska tillstånd, till exempel en inflammation med svullnad som 

följd eller hos äldre på grund av osteofytbildning (Holmström et al., 2007). Orsaken till 

inklämningen hos yngre personer är oftast en för stor ledkapsel eller imbalans mellan deltoideus 

och stabiliserande rotatorkuffmuskulatur (Thomée, Swärd & Karlsson, 2011). En studie har 

jämfört förekomst av skuldersmärta/skulderimpingement mellan violinister/violaster och en 

kontrollgrupp. 70 % av stråkmusikerna rapporterade smärta i övre extremitet, 50 % av dessa i 

vänster skuldra och 30 % i höger. 30 % av stråkmusikerna med skuldersmärta hade bland annat 
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positivt Neers impingementtest, vilket ingen i kontrollgruppen hade. Detta tyder på att violinister 

och violaster löper en ökad risk att drabbas av skulderimpingement (Moore, DeHaan, Ehrenberg, 

Gross & Magembe, 2008).   

 

Hypermobilitet definieras som ett tillstånd då rörligheten i en led är större än den normalt brukar 

vara och då man tagit hänsyn till olika faktorer som kön, ålder och etnisk bakgrund. Tillståndet 

är vanligare bland kvinnor och yngre personer samt personer med asiatiskt eller afrikanskt 

ursprung. Hypermobilitet övergår i hypermobilitetssyndrom när man får besvärande symtom 

orsakade av hypermobiliteten. Det mest troliga är att de flesta är hypermobila med endast få eller 

inga symtom. Vid hypermobilitetssyndrom har personen skör bindväv och drabbas av 

bindvävsskador i exempelvis senor, ligament och hud (Grahame, 2009).  

 

En studie visar att hypermobilitet i metakarpofalangealleder respektive interfalangealleder, kan 

ha ett samband med smärta i underarmen bland musiker. 35 % av de kvinnliga musikerna som 

undersöktes hade hypermobilitet och samtidig underarmssmärta, jämfört med 17 % av männen 

(Brandfonbrener, 2002). I en studie av Larsson, Baum, Mudholkar & Kollia (1993) undersöktes 

förekomsten av hypermobilitet bland elever och lärare vid en musikhögskola och om det fanns 

ett samband mellan hypermobilitet och symtom från olika leder. Resultatet visade att frekvensen 

av hypermobilitet i handled och fingrar var högst bland flöjtister följt av stråkmusiker och övriga 

träblåsare. Lägst var förekomsten bland trumpetare och slagverkare. Få av de musiker som hade 

överrörliga handleder eller fingrar hade symtom jämfört med de som hade sämre rörlighet. 

Däremot hade fler av musikerna med hypermobilitet i ryggraden besvärande symptom. 

Resultaten tyder på att symptom till följd av musicerande kan bero på antingen frånvaro av god 

rörlighet i leder som är involverade i intensiva och repetitiva rörelser, eller på grund av ökad 

rörlighet i leder som inte rör sig lika mycket utan som istället har en stödjande funktion. 

Hypermobilitet i handled och fingrar kan alltså vara en tillgång då man spelar instrument som 

flöjt eller violin. Hypermobilitet i ryggraden kan däremot ge upphov till problem under långa 

stillasittande repetitioner (Larsson et al., 1993).  
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Överansträngningsskador kan uppstå på grund av intensiva repetitiva rörelser och/eller långvarig 

statisk belastning på grund av instrumentets vikt och musikerns spelposition (Bejiani, M-Kaye & 

Benham, 1996). Överansträngningssyndrom har definierats som förändringar i muskler och 

ligament efter överbelastning och kan ge upphov till symtom som smärta och funktionsförlust i 

de drabbade strukturerna (Fry, 1986). Tillståndet är inte en inflammatorisk process (Bejiani et 

al., 1996). Symtomen kan vara allt ifrån övergående och endast göra sig påminda då musikern 

spelar länge på sitt instrument, till att vara mycket utbredda och hindra musikern från att använda 

den drabbade extremiteten överhuvudtaget (Lockwood, 1989).  

 

Myofasciellt smärtsyndrom kan uppstå antingen efter en maximal muskelkontraktion eller efter 

upprepade kontraktioner över en längre tid. Tillståndet är alltså en form av överansträngnings-

skada och kännetecknas av närvaron av triggerpunkter i en eller flera muskler (Gerwin, 2005). 

Triggerpunkter kan uppstå i olika vävnader så som muskler, ligament, ledkapsel, periost, hud 

eller ärrvävnad. Om dessa punkter är belägna i muskulatur eller muskelfascia kallas de för 

myofasciella triggerpunkter. Lokal ömhet kring triggerpunkten förekommer och vid palpation 

eller kompression av denna punkt uppstår en utstrålande eller refererad smärta och ömhet. 

Triggerpunkter kan kännas antingen som en konsistensökning i form av ett spänt band i muskeln 

eller som hårdare knutor så kallade fibrotiska noduli. Förutom smärta förekommer ibland även 

autonoma fenomen och muskulär dysfunktion som svaghet och minskat rörelseomfång 

(Carlsson, 2010). Forskning har visat att myofasciellt smärtsyndrom, liksom fibromyalgi, kan 

vara ett hypersensitivitetssyndrom (Gerwin, 2005).  

 

 

Perifera nervskador 

Vanliga perifera nervproblem bland musiker är kubitaltunnel- och karpaltunnelsyndrom men 

även den symtomatiska formen av Thoracic outlet syndrome (TOS) som också tillhör denna 

grupp av skador. Av totalt 311 instrumentalister diagnosticerades 73 musiker med symtomatisk 

TOS, 64 med kubitaltunnelsyndrom samt 60 med karpaltunnelsyndrom (Lederman, 2003).  

TOS orsakas av en kompression av plexus brachialis i höjd med costa 1. Alla strukturer som kan 

påverka nervplexat, som till exempel scalenus-muskulaturen och m. pectoralis minor, kan 

åstadkomma detta tillstånd. Symtom är strålande smärta i skuldra och ut i arm, domningar och 
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svårigheter att arbeta med armarna i abducerat läge (Ersson, 2009). Patologiska neurologiska 

fynd som nedsatt sensibilitet, pareser eller reflexbortfall ses väldigt sällan och detta är typiskt för 

just symtomatisk TOS (Lederman, 2003). Tillståndet är vanligast bland violinister och violaster 

och vänster sida är oftast drabbad (Lederman, 2003).  

 

Kubitaltunnelsyndrom kallas också hög ulnariskompression och innebär att n. ulnaris kläms vid 

nervens passage bakom mediala humerusepikondylen vid armbågsleden (Runnquist, Cederlund 

& Sollerman, 1992). Kubitaltunnelsyndrom kan orsakas av upprepad armbågsflexion eller då 

man arbetar med armbågarna lutade mot en bordskant. Symtom är värk i underarmens ulnara del 

och olika grad av känselnedsättning i lillfinger och ulnara delen av ringfingret samt ulnara sidan 

av handryggen. Även handmotoriken kan påverkas, då främst fingrarnas adduktions-och 

abduktionsförmåga samt flexion i lill-och ringfingrets MCP-leder (Holmström et al., 2007). 

Kubitaltunnelsyndrom är också vanligast i vänster arm bland violinister och violaster (Lederman, 

2003).  

 

Karpaltunnelsyndrom är en nervkompressionsskada på n.medianus i den så kallade 

karpaltunneln i handleden. Orsaken till skadan kan vara radiusfraktur, tenosynoviter, 

handledsganglion (Holmström et al., 2007), upprepade/ensidiga rörelser av handleden framförallt 

i volarflexion samt exponering för vibrationer. Symtom är nattliga domningar och parestesier i 

tumme, pek-och långfinger samt halva ringfingret. Symtomen kan bli konstanta och även 

bortfallsymtom som sensibilitetsnedsättning i ovan nämnda fingrar och kraftnedsättning i m. 

abduktor pollicis brevis kan uppstå (Runnquist et al., 1992). Karpaltunnelsyndrom är vanligast 

bland pianister ofta med bilaterala symtom men även stråkmusiker och deras höger hand, 

“stråkhanden”, drabbas relativt ofta (Lederman, 2003).  

 

 

Fokal dystoni 

Då musiker drabbas av fokal dystoni är det vanligast med symtom distalt i övre extremitet, oftast 

i handen så kallad fokal handdystoni (Rosset-Llobet, Candia, Fàbregas i Molas, Dolors Rosinés i 

Cubells & Pascual-Leone, 2009). Det förekommer dock att blåsmusiker drabbas av dystoni i 

muskler i ansiktet, kring munnen, läpparna och tungan så kallad embouchuredystoni (Frucht et 
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al., 2001). Rosset- Llobet et al. (2009) studerade 665 musiker över en fyraårs-period där de allra 

flesta hade sökt för handproblem. 87 musiker fick under denna period diagnosen fokal 

handdystoni, dvs ca 13% av alla musiker. Lederman (2003) undersökte 1353 musiker och bland 

dessa fick 40 stråkmusiker, 20 pianister, 31 träblåsare, 20 bleckblåsare och 6 slagverkare 

diagnosen dystoni. Detta motsvarar ca 8 % av alla musiker. Nästan alla av bleckblåsarna och 8 

av de 31 träblåsarna hade embouchuredystoni. I princip alla stråkmusiker, pianister och 

slagverkare hade fokal handdystoni. Vänster hand var oftast drabbad bland stråkmusiker och 

höger hand bland pianister (Lederman, 2003). Män drabbas ungefär 4 gånger så ofta som kvinnor 

(Lim & Altenmüller, 2003). 

 

Rosset- Llobet et al. (2009) menar att dystoni är ett komplicerat tillstånd och diagnosen är svår 

att ställa. Detta innebär att många musiker söker hjälp för sina besvär flera gånger om och inte 

får en lämplig behandling i tid. De musiker som sökt hjälp för handproblem på kliniken fick i 

genomsnitt inte sin diagnos förrän två år efter att symtomen uppstått (Rosset-Llobet et al., 2009).  

 

Musikernas diagnos ställs utifrån anamnes och neurologisk undersökning, ibland kompletterad 

med magnetröntgen. Huvudkriterier för att få diagnosen fokal handdystoni är: 

● Tydliga tecken på hand- och fingersvaghet, onormala hand-/fingerpositioner eller 

okoordinerade hand-/fingerrörelser då musikern spelar.  

● Symtomen försvinner då musikern imiterar sitt spelande genom likande rörelser men inte 

använder sitt instrument, det vill säga att dystoni är ett uppgiftsspecifikt tillstånd.  

● Ingen ihållande smärta i den drabbade extremiteten.  

● Normal sensibilitet, koordination och reflexer vid neurologisk undersökning. 

● Normal EMG (elektromyografi) och nervledningshastighet i den drabbade extremiteten. 

● Negativ koppar-och seruloplasminanalys.  

● Inga kända skador i CNS.  

● Normal magnetröntgen(MRI) i de fall då sådan utförts.  

(Rosset-Llobet, et al., 2009; Lederman, 2003).  

 

Vid embouchuredystoni förlorar blåsmusikern kontrollen över muskulatur kring mun, läppar, 

ansikte och tunga. Musikern drabbas också av trötthet i läpparna, läpptremor samt ibland andra 
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ofrivilliga ansiktsrörelser. Smärta är ovanligt förekommande, men en obehagskänsla i läpparna 

förekommer. Majoriteten får symtom i ett visst register, ofta inom en viss oktav. Dystonin gör 

det svårt att bibehålla en jämn tonkvalitet då man spelar långa toner eller svårt att kontrollera 

tonen vid en snabb spelansats (Frucht et al., 2001).  

 

Patofysiologin bakom tillståndet är oklart, men man vet att fokal dystoni är en sensomotorisk 

störning med neurologiskt ursprung. Forskning har påvisat följande: 

 

1)En minskad inhibition på olika nivåer i det centrala nervsystemet.  

Centrala nervsystemet kräver en konstant, bra balans mellan excitation och inhibition av signaler 

i nervbanorna. Detta är mycket viktigt för precisa och mjuka rörelser i handen eller i 

embouchuren i ansiktet. Då en musiker spelar måste en excitation ske så att rätt muskulatur får 

signaler att aktiveras i rätt tid. Samtidigt måste signaler till andra muskler upphöra, som inte ska 

aktiveras för den specifika rörelsen (Altenmüller & Jabusch, 2010). Forskning har påvisat en 

långvarig aktivering av både agonist och antagonist hos personer med dystoni (Cohen & Hallett, 

1988). 

 

2) En förändrad sensorisk perception. 

Förmågan att uppfatta två stimuli som tidsmässigt eller rumsligt separata försämras vid dystoni. 

Detta innebär exempelvis att musikern inte kan uppfatta när eller i vilken riktning två olika 

fingrar rör sig. Sensoriskt input ska egentligen registreras i olika specifika delar i 

somatosensoriskt kortex men vid dystoni smälter några av dessa områden samman till ett 

gemensamt område (Elbert, Candia & Altenmüller, 1998).  

 

3) Förändringar i sensomotorisk integration.  

Förmågan att samordna sensoriskt input med motoriskt output försämras. Ett visst sensoriskt 

input kan ge försämrat eller felaktigt motoriskt output. Om sensorisk stimulering förändras kan 

detta leda till förbättring av motoriskt output (Altenmüller et al., 2010).  
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Prevention 

Begreppet prevention betyder förebyggande av sjukdom. Syftet med ett preventivt arbete är att 

minska eller eliminera specifika sjukdomsorsaker och därmed förhindra att en viss sjukdom 

uppstår. Prevention delas in i primär respektive sekundär prevention. Primär prevention innebär 

att sjukdomsorsaker elimineras innan sjukdom brutit ut. Sekundärprevention innebär 

förebyggande av återfall eller försämring av redan befintlig sjukdom (Orth-Gomér & Perski, 

2008).  

 

En professionell musiker utsätts för både långvarig fysisk och psykisk stress i arbetet och löper 

en hög risk att drabbas av olika typer av spelrelaterade besvär. Dessutom tenderar musiker som 

drabbats att inte söka professionell hjälp. Därför är det mycket viktigt att försöka förebygga 

spelrelaterade besvär (Wilke, Priebus, Biallas & Froböse, 2011).  Preventiva insatser bör ges i 

tidigt skede för den unge musikern i början av den musikaliska karriären. Detta för att musikern 

tidigt skall kunna uppmärksamma de fysiska och psykiska krav som ställs och lära sig att hantera 

dessa krav innan eventuella problem uppstår eller innan spelrelaterade skador medfört allvarliga 

konsekvenser (Zander, Voltmer & Spahn, 2010). Institutioner inom artist- och musikermedicin 

där ett preventivt arbete bedrivs, finns representerade på olika musikkonservatorer eller 

musikhögskolor i flera länder bland annat i USA, Tyskland, Schweiz, Canada, Frankrike, 

Storbritannien och Sverige (Spahn, Hildebrandt & Seidenglantz, 2001). Trots detta är det många 

musikerstuderande som inte får någon bra eller tillräcklig undervisning för att medvetandegöra 

risker som musicerandet innebär och hur man kan minimera dessa (Rodríguez-Lozano et al., 

2011).  

 

Många musiker som drabbas av muskeloskelettala besvär förnekar dessa problem 

(Brandfonbrener, 2003). Andra uppmärksammar problemen men söker av olika anledningar inte 

hjälp i tidigt skede. Anledningar till detta kan vara att: 

– musiker inte alltid upplever stöd och förtroende för vårdpersonal. 

– musiker är ibland rädda för att få en diagnos med sämre prognos; att kanske tvingas sluta spela 

och därmed förlora jobbet och möjlighet till en trygg inkomst. 

– musikern inte alltid har tid eller pengar att söka hjälp. 

– smärta ibland ses som ofrånkomligt vid intensivt musicerande. 
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– musikern ser sig själv som skyldig på grund av till exempel dålig hållning, spelteknik eller 

spelvanor.  

Musiker tenderar därför att försöka lösa problemet själv eller så rådfrågar man andra 

musiker/kollegor (Zaza, Charles & Muszynski, 1998). Zaza et al. (1998) undersökte också vilken 

betydelse spelrelaterade överansträngningsskador har för den enskilde musikern. Resultaten 

visade att en manifest skada påverkar musicerandet. Symtomen upplevs som långvariga, 

allvarliga, de skiljer sig från vanlig och tillfällig värk samt upplevs på olika sätt beroende på vem 

som drabbas. Dessutom upplevs ingen kontroll över symtomen. Detta kan medföra förödande 

konsekvenser för musikern både fysiskt, emotionellt, socialt och finansiellt. Hela musikerns 

identitet hotas och i värsta fall tvingas musikern avbryta sin karriär (Zaza et al., 1998).  

 

 

Syftet med sjukgymnastik  

Syftet med sjukgymnastik är att främja hälsa, förebygga ohälsa eller behandla sjukdomar och 

skador samt att bibehålla eller förbättra funktionsförmåga och därmed ge människan möjlighet 

att vara delaktig i vardags- och arbetsliv. Sjukgymnasten ser människan ur ett biopsykosocialt 

perspektiv där varje individ lever och verkar i en specifik miljö. Sjukgymnasten arbetar främst 

med att stimulera människan till ett liv i rörelse när människans hälsa begränsas av sjukdom, 

skada, ålder eller av olika miljöfaktorer. Exempel på sjukgymnastiska interventioner är anpassad 

fysisk träning, träning av kropps- och rörelsemedvetande, manuella och fysikaliska metoder, 

arbetsplatsanpassning och hjälpmedelsförsörjning (Sjukgymnastförbundet, 2009).  

 

 

Musikerns behov av sjukgymnastiska insatser  

Musiker utsätts för långvarig fysisk och psykisk stress i arbetet (Wilke et al., 2011). Dessutom 

lever musiker generellt ett tämligen stillasittande liv utan fysisk träning (Brandfonbrener, 2003). 

Detta gör att musiker ofta drabbas av spelrelaterade besvär och framför allt muskulärt 

överansträngningssyndrom (Lederman, 2003). Det har visat sig att musiker är mer utsatta jämfört 

med andra yrkesgrupper (Paarup et al., 2011). Även spelrelaterade psykiska besvär som ångest 

och scenskräck är vanligt förekommande (van Kemenade, van Son & van Heesch, 1995). En 
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sjukgymnast kan behandla och förebygga både fysisk och psykisk ohälsa oavsett vilka krav som 

ställs på den individuella människan eller i vilken miljö som hon/han lever i 

(Sjukgymnastförbundet, 2009). En sjukgymnast med kunskap kring musikers specifika situation 

kan erbjuda musiker en lämplig behandling eller olika preventiva insatser (Dommerholt & 

Norris, 1997; Zaza, 1994).   

 

 

Sjukgymnastiska riktlinjer vid behandling av muskeloskelettala besvär, perifer 

neuropati och fokal dystoni samt riktlinjer gällande prevention 

 

Sjukgymnastisk behandling vid tendinit och skulderimpingement innefattar bland annat 

utredning av arbetsförhållanden och rådgivning (initialt vila/undvikande av smärtframkallande 

aktiviteter). Rörelse är viktigt men anpassas efter graden av skada. Till en början tas passiv 

rörlighet ut för att bibehålla rörlighet. När smärtan klingat av kan töjning av stram muskulatur 

samt styrketräning av rotatorkuff och scapulamuskulatur påbörjas (Holmström et al., 2007; 

Thomée et al., 2011).   

 

Vid överansträngningssyndrom finns det ingen samstämmighet kring kliniska riktlinjer, 

diagnostiska kriterier eller rekommenderade sjukgymnastiska behandlingar (Bejiani et al., 1996). 

Lederman (2003) anser dock att en minskning av intensitet och total speltid är viktig för musiker 

som drabbats av överansträngningssyndrom. En bra balans bör eftersträvas mellan de fysiska, 

tekniska och psykiska risker som kan uppstå om musikern slutar spela tvärt och de risker som ett 

mera intensivt spelande för med sig. Det räcker ofta att minska på sammanlagd speltid. En total 

vila kan medföra ångest och depression (Lederman, 2003 & Brandfonbrener, 2003). När smärtan 

klingat av är det viktigt att påbörja sjukgymnastik för att öka den fysiska kapaciteten och 

uthålligheten och därmed kunna stå emot de statiska och dynamiska belastningar som 

musicerandet innebär. Även korrigering av spelposition eller anpassningar av instrumentet som 

exempelvis bra hakstöd hos violinister, kan vara viktiga (Lederman, 2003).   
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Sjukgymnastisk behandling vid myofaciellt smärtsyndrom syftar till att inaktivera triggerpunkter 

och eliminera faktorer som minskar risken för att de återkommer eller består. Triggerpunkter kan 

inaktiveras genom manuella tekniker (som exempelvis kompression eller massage över 

triggerpunkten), kyla mot huden följt av muskeltöjning samt triggerpunkts akupunktur. Även 

ergonomisk rådgivning, aktiva övningar, hållningskorrigering och avslappningsövningar är 

viktiga inslag i den sjukgymnastiska behandlingen vid myofasciellt smärtsyndrom (Simons & 

Travell, 1993 & Baldry, 2004).  

 

Vid hypermobilitet är träning som syftar till att förbättra stabilitet och kontroll den viktigaste 

delen av behandlingen. Forskning har visat att hållning, proprioception, styrka och motorisk 

kontroll är viktiga inslag i träningen tillsammans med utbildning och generell fysisk aktivitet och 

konditionsträning. Det finns för lite forskning inom området för att kunna dra några slutsatser 

kring vilken slags träning och vilken utformning av träningsprogram som är mest optimalt 

(Keer& Simmonds, 2011). Holmström et al. (2007) menar att viktiga inslag i behandlingen vid 

instabilitet eller hypermobilitet är träning i kombination med tejpning och/eller stabiliserande 

ortos. Träning bör initialt ske med stöd av tejp eller ortos för att successivt tas bort (Holmström 

et al., 2007). 

 

Behandling vid perifer nervskada är först och främst konservativ. Sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder innefattar modifiering av arm/handposition eller kroppshållning liksom 

stödskena framförallt nattetid. Även här gäller vila och kortare total speltid för musikern 

(Lederman, 2003). Olika nervmobiliseringstekniker har också börjat användas vid behandling av 

perifer neuropati (Ellis, 2008).  

 

Vid fokal handdystoni finns olika typer av sjukgymnastiska behandlingsmetoder att tillgå som 

exempelvis CI-terapi och sensomotorisk träning (Altenmüller et al., 2010).  

 

Vid embouchuredystoni har man provat sjukgymnastiska behandlingsmetoder som akupunktur, 

massage och träning för att träna in rätt rörelsemönster i muskulaturen kring munnen (Frucht et 

al., 2001).  
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En sjukgymnast med specifik kunskap kring musikers situation kan erbjuda musiker individ-

/instrumentanpassad behandling eller prevention genom:  

 undervisning i anatomi och fysiologi relaterat till musicerande samt undervisning i 

skadeprevention 

 råd kring spelteknik och spelvanor för att medvetandegöra eventuella risker samt 

eventuellt korrektion av spelteknik 

 instrumentanpassning 

 hållningskorrektion  

 övningar i kroppskännedom (Feldenkrais, Alexander teknik, Mensendieck) 

 avslappningsövningar 

 fysisk träning 

 manuell terapi som ledmobilisering, ledmanipulation, mjukdelsmobilisering (massage, 

töjning, manuell triggerpunkts behandling) eller nervmobilisering  

 akupunktur 

 stödjande ortos eller tejp  

 specifik CI-terapi och/eller sensomotorisk träning vid fokal handdystoni 

(Altenmüller et al., 2010; Dommerholt et al., 1997; Lederman, 2003; Norris & 

Dommerholt, 1997; Zaza, 1994; Quarrier, 2011) 
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Syfte 

Syftet är att skapa en översikt av forskningsresultat avseende effekter av sjukgymnastisk 

behandling och prevention riktad till musiker som drabbats av smärta och/eller dysfunktion i 

rörelseapparaten.  

 

 

Metod 

Litteratursökningar gjordes i databaserna AMED, PubMed, MEDLINE, PLoS och SCOPUS.  

Följande sökord och kombinationer användes: “conservative AND treatment AND musicians”, 

“physiotherapy AND musicians”, “rehabilitation AND musicians”, “ergonomics AND 

musicians” och “ergonomics AND prevention AND musicians”.  Sökningarna utfördes under 

mars månad. För antal träffar, se tabell 2 nedan. Sökningarna gav flera dubbletter i de olika 

databaserna. Studiernas titlar och eventuella abstrakt granskades för att välja ut relevanta studier. 

22 studier bedömdes vara relevanta efter sökning i ovan nämnda databaser. Ytterligare sex 

studier hittades på Google Scholar då en sökning gjordes efter de 22 relevanta studiernas 

fulltextversioner. En artikel hittades i en av de 22 relevanta studiernas referenslistor. Sju av de 29 

studierna var sammanställningar av olika rekommendationer eller behandlingar, en studie 

blandade musiker med andra yrkesgrupper och två studier utvärderade inte en sjukgymnastisk 

behandling. Dessa studier exkluderades. Därmed återstod 19 artiklar som matchade författarens 

valda inklusionskriterier (se nedan). Dessa 19 artiklar sammanfattades avseende innehåll och en 

kvalitetsgranskning utfördes enligt Pedro-scale. Detta bedömningsinstrument innehåller 11 

ja/nej- frågor. Ett ja ger 1 poäng, ett nej ger 0 poäng. Maximalt kan alltså 11 poäng uppnås vilket 

motsvarar en mycket hög metodologisk kvalitet. Pedro-scale bedömer endast studiers 

metodologiska kvalitet och säger ingenting om den egentliga behandlingseffekten 

(Physiotherapy evidence database, PEDro, 1999b).  
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Inklusionskriterier:  

– Interventionsstudier skrivna på engelska eller svenska.  

– Studier publicerade fram till och med 2012-04-01. 

– Sjukgymnastiska behandlingsmetoder som används antingen i preventivt eller 

behandlande/rehabiliterande syfte eller en kombination av dessa. 

– Sjukgymnastiska behandlingsmetoder i kombination med annan behandling 

– Behandling av skada eller dysfunktion i rörelsepapparaten 

– Endast behandling av fysiska besvär eller i kombination med behandling av psykisk 

problematik 

– Behandling och/eller prevention riktad enbart till musiker (inkluderat 

musikhögskolestuderande, yrkesverksamma musiker, musiklärare eller vuxna amatörmusiker).   

 

Exklusionskriterier: 

– Behandling av embouchuredystoni 

 

Tabell 2. Tabellen visar antalet träffar vid sökning med olika sökkombinationer i fem olika 

databaser. 

Databas conservative 

AND 

treatment 

AND 

musicians 

physiotherapy 

AND 

musicians 

rehabilitation  

AND 

musicians 

ergonomics 

AND 

musicians 

ergonomics 

AND 

prevention 

AND 

musicians 

AMED - - - - - 

PubMed 4 35 94 47 11 

MEDLINE - - - - - 

PLoS 4 2 10 1 1 

SCOPUS 75 246 1182 362 140 
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Etiska överväganden 

Vid en litteratursammanställning gäller det att inte vara dömande eller på något sätt välja bort 

artiklar utifrån exempelvis vilka behandlingsmetoder som använts eller vilket resultat som 

uppnåtts. Eftersom författaren själv har varit blåsmusiker gäller det att vara objektiv och inte låta 

detta påverka litteratursökningen och urvalsprocessen genom att fokusera på behandling riktad 

till just denna instrumentgrupp. Alla artiklar som faller inom ramen för inklusionskriterierna 

skall tas med. Jag har försökt ta med artiklar som är etiskt granskade, då risken för att deltagarna 

farit illa i dessa studier är begränsad. Eftersom få artiklar håller en hög metodologisk kvalitet, har 

det varit svårt att enbart ta med sådana artiklar. Flera artiklar nämner inte något om en etisk 

granskning. Alla artiklar har dock publicerats i olika vetenskapliga tidsskrifter (tryckta eller 

online) och ingen av deltagarna kommer att kunna identifieras i denna litteratursammanställning. 

Jag anser därför att nyttan med denna litteraturöversikt är större än eventuella risker eftersom det 

verkligen finns ett behov av sjukgymnastik specifikt riktad till musiker.  
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Resultat  

De 19 inkluderade studiernas resultat avseende effekter av sjukgymnastisk behandling och 

prevention riktad till musiker redovisas i fem tabeller (bilagorna 1-5). Studierna delas i denna 

litteraturöversikt in i fem olika undergrupper: Fysisk träning som behandling vid 

muskeloskelettala besvär; Fysisk träning i kombination med passiv behandling vid 

muskeloskelettala besvär; Enbart passiv behandling vid muskeloskelettala besvär; Behandling av 

fokal handdystoni; Preventiva åtgärder. 

 

Behandling av muskeloskelettala besvär 

Fysisk träning  

De fem inkluderade studierna (Ackerman, Adams & Marschall, 2002a; Fry, 1988; Kava, Larson, 

Stiller & Maher, 2010; Medoff, 1999; Medoff & Short, 2002) hade olika träningsupplägg. 

Träningen fokuserade antingen på uthållighet och uthållighet/styrka (Ackerman et al., 2002a; 

Kava et al., 2010) eller på en kombination av uthållighet/styrka och stabilitet/hållning/ 

rörelsekontroll (Fry, 1988; Medoff, 1999; Medoff et al., 2002).  Alla fem studier (Ackerman et 

al., 2002a; Fry, 1988; Kava et al., 2010; Medoff, 1999; Medoff et al., 2002) visade positiva 

resultat.  Två studier (Ackerman et al., 2002a; Kava et al., 2010) påvisade signifikanta 

förbättringar och bedömdes ha en acceptabel metodologisk kvalitet enligt Pedro-scale (Bilaga 1).  

 

Fysisk träning i kombination med passiv behandling 

De fyra inkluderade studierna (Dommerholt, 2009b; Hunter, 2011; Steinmetz, Seidel & Niemier, 

2008; Quarrier, 2011) blandade olika former av fysisk träning med manuella behandlingsmetoder 

och/eller ergonomisk anpassning som instrumentmodifikation eller stödjande tejp eller ortos.  

Alla fyra studier visade positiva resultat, men eftersom de var fallstudier höll dessa en låg 

kvalitet enligt Pedro-scale (Bilaga 2).  
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Enbart passiv behandling 

De tre inkluderade studierna (Damian & Zalpour, 2011; Dommerholt, 2009b; Molsberger & 

Molsberger, 2012) innehöll olika passiva behandlingsmetoder som stötvågsbehandling, 

ergonomisk anpassning, manuell triggerpunkts behandling eller akupunktur. Alla tre studierna 

visade positiva resultat avseende bland annat smärta, upplevd ansträngning och återgång till 

musicerande. En av de tre studierna (Damian et al., 2011) kunde påvisa signifikanta förbättringar 

och höll en acceptabel metodologisk kvalitet enligt Pedro-scale (Bilaga 3).   

 

 

Behandling av handdystoni  

Tre studier inkluderades (Candia et al., 2002; Berque, Gray, Harkness & McFayden, 2011; Byl, 

Nagajaran & McKenzie, 2003). Två av studierna hade ett liknande upplägg som inkluderade CI- 

terapi och sensomotorisk träning (Candia et al., 2002; Berque et al., 2011). Även den tredje 

studien inkluderade sensomotorisk träning men i kombination med konditionsträning, 

stresshantering och rådgivning (Byl et al., 2003). Studiernas resultat var blandat. En av de tre 

studierna (Berque et al., 2011) kunde påvisa en statistiskt signifikant förbättring efter 8 månader. 

Alla tre studier bedömdes dock ha en relativt låg metodologisk kvalitet enligt Pedro-scale 

(Bilaga 4).  

 

 

Prevention av spelrelaterad fysisk ohälsa eller en kombination av spelrelaterad 

fysisk och psykisk ohälsa 

Fem studier (Ackerman, Adams & Marshall, 2002b; Fjellman-Wiklund, Grip, Andersson, 

Karlsson & Sundelin, 2004; De Greef, van Wijck, Reynders, Toussaint & Hesseling, 2003; 

Spahn et al., 2001; Zander et al., 2010) undersökte effekten av olika preventiva insatser. De fem 

granskade studierna innehöll behandlingsmetoder som tejpning, basal kroppskännedom och olika 

kombinationer av avslappnings-, hållnings- och styrkeövningar (Ackerman et al., 2002b; 

Fjellman-Wiklund et al., 2004; De Greef et al., 2003; Spahn et al., 2001; Zander et al., 2010). 

Två av studierna kombinerade teoretiska och praktiska moment (Spahn et al., 2001; Zander et al., 

2010).  
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Fyra av de fem studierna (Fjellman-Wiklund et al., 2004; De Greef et al., 2003; Spahn et al., 

2001; Zander et al., 2010) visade positiva resultat. Två av dessa studier (De Greef et al., 2003; 

Spahn et al., 2010) visade signifikanta förbättringar i interventionsgruppen. Studien av de Greef 

et al. (2003) bedömdes hålla en acceptabel kvalitet enligt Pedro-scale (Bilaga 5). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteratursökning och urvalsprocess 

Fler sökkombinationer och databaser hade eventuellt genererat fler träffar. Specifika sökningar 

kunde utförts avseende de olika diagnoserna respektive syndrom och kanske också i kombination 

med lokalisation och/eller instrument/instrumentgrupp. Då hade författaren till denna 

litteratursammanställning eventuellt erhållit fler relevanta studier, vilket i så fall hade medfört ett 

mer rättvisande resultat. Symtom uppstår ofta då musikern spelat en längre tid och genom 

intensiv, repetitiv statisk och dynamisk belastning (Bejiani et al., 1996).  Därför valde författaren 

att utesluta studier där barn och unga deltog. Några studier inkluderade både professionella 

musiker och amatörmusiker.  Dessa artiklar togs med då de hade ett bra upplägg. Eftersom de 

utförda sökningarna medförde få träffar inom respektive diagnos/syndrom och dessutom innehöll 

olika behandlingsupplägg för respektive diagnos, valde författaren att göra en litteratur-

sammanställning av alla studier som behandlade muskeloskelettala besvär, perifer neuropati, 

fokal handdystoni samt olika preventiva insatser. Eftersom ångest också är vanligt 

förekommande (van Kemenade et al., 1995) och att psykiska besvär också kan behandlas eller 

förebyggas genom sjukgymnastiska interventioner (Sjukgymnastförbundet, 2009) kunde även 

studier som behandlar psykisk ohälsa inkluderats i denna litteraturöversikt. Författaren valde 

dock att begränsa sig till fysiska spelrelaterade besvär eller fysiska besvär i kombination med 

psykisk ohälsa, eftersom underlaget annars hade blivit för omfattande. Av denna anledning 

uteslöts också studier som behandlade embouchuredystoni. Eftersom inte så många större studier 

av högre kvalitet publicerats inom området för denna litteratursammanställning, inkluderades 

även fallstudier då dessa också kan bidra med värdefull kunskap.  
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Kvalitetsgranskning 

Studiernas metodologiska kvalitet granskades enligt Pedro-scale eftersom detta instrument ofta 

används vid granskning av artiklar som behandlar ämnet sjukgymnastik (Physiotherapy evidence 

database, 1999a). Pedro-scale är dock skapat för granskning av RCT-studier. Höga poäng uppnås 

bland annat om studien innehåller kontrollgrupp, genom randomisering till interventionsgrupp 

eller kontrollgrupp, om deltagarna är blindade och om studien presenterar resultatet genom 

statistiska beräkningar och jämförelser mellan grupperna (Physiotherapy evidence database, 

1999b). Denna litteraturöversikt innehåller få RCT-studier och därmed är det få av de 

inkluderade artiklarna som håller en acceptabel metodologisk kvalitet enligt Pedro-scale (se 

bilaga 1-5). Några av de inkluderade fallstudierna beskriver en musiker, utförd undersökning och 

behandling väl men där just en jämförelse med andra musiker och en generalisering inte är 

möjlig. Därmed får dessa artiklar mycket låga poäng och därför är inte Pedro-scale ett lämpligt 

instrument att använda vid kvalitetsgranskning av fallstudier. Det går därför egentligen inte att 

säga om inkluderade fallstudier håller en acceptabel metodologisk kvalitet genom att endast titta 

på Pedro-poäng. För att generalisera och dra slutsatser kring effekten av en viss behandling krävs 

jämförelse av flera större studier med liknande upplägg och högre kvalitet, vilket i denna 

litteratursammanställning inte är möjligt eftersom underlaget är för litet.  
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Resultatdiskussion 

 Behandling av muskeloskelettala besvär 

Fysisk träning   

Begreppet fysisk träning innebär en tydlig målsättning att öka prestationsförmågan genom olika 

former av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet innefattar alla former av rörelse som medför en 

förhöjd energiomsättning (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 

FYSS, 2011b). All form av fysisk aktivitet medför flera positiva effekter på människokroppen 

och dess funktion (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, 

2011a). Eftersom de fem granskade studierna (Ackerman et al., 2002a; Fry, 1988; Kava et al., 

2010;Medoff, 1999; Medoff et al., 2002) visade positiva resultat avseende symptom och/eller 

fysisk funktion, verkar det som att träning i sig är gynnsamt oavsett om det gäller enbart 

uthållighetsträning/styrketräning eller i kombination med hållningsövningar/övningar i 

stabilitet/rörelsekontroll. Tre av de granskade studierna hade en kontrollgrupp (Ackerman et al., 

2002a; Fry, 1988; Kava et al., 2010) men i endast en av dessa tre studier hade alla deltagare 

blivit randomiserade antingen till interventionsgrupp eller till kontrollgrupp (Ackerman et al., 

2002a). Detta medför att en hög vetenskaplig kvalitet inte kan uppnås och att det är svårt att dra 

slutsatser kring träningsmetodernas effektivitet.   

 

För att spela ett musikinstrument krävs koordinerade rörelser som ofta utförs med hög hastighet 

och under långa sammanhängande perioder. Detta kräver både en fysisk och mental uthållighet 

(Quarrier, 2011). Begreppet fysisk uthållighet avser förmågan att bibehålla en hög 

syreupptagning under en lång tid. När ett fysiskt krävande arbete utförs under en längre tid blir 

syretillförseln till de arbetande musklerna avgörande för arbetsförmågan. Genom 

uthållighetsträning blir andningsmuskulaturen och hjärtmuskeln starkare och mer uthållig. 

Blodets syretransporterande förmåga ökar genom bland annat fler kapillärer. Muskelns 

syrgasutnyttjande ökar genom högre halt av myoglobin som har till uppgift att transportera in 

syret till mitokondrien i muskelcellen där cellandningen och energiutvinningen sker. 

Mitokondrierna blir också fler i antal och större i storlek vilket medför ett mer effektivt 

syrgasutnyttjande och en förbättring av arbetsförmågan (Forsberg, Holmberg & Woxnerud, 

2005). Genom att träna uthållighetsträning uppnås en muskulär uthållighet. Detta samband kallas 

för ”specificitetsprincipen”. Vid styrketräning med fokus på uthållighet bör doseringen ligga på 
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minst 15-20 repetitioner per set det vill säga mellan 0-60% av 1 RM (repetitions maximum).  

RM betyder det maximala antalet repetitioner som kan utföras på en given belastning (Thomée, 

Augustsson, Wernbom, Augustsson & Karlsson, 2008). I de två studierna av Ackerman et al. 

(2002a) och Kava et al. (2010)  utfördes uthållighetsträningen med denna dosering. Detta skulle 

kunna förklara att musikerna i studien av Ackerman et al. (2002a) fick en bättre muskulär 

uthållighet och därmed upplevde en större förbättring (signifikant sådan) jämfört med gruppen 

som fick träna styrketräning med högre belastning och färre antal repetitioner. Detta resultat 

tyder på att uthållighetsträning kan vara mer effektivt för musiker.  

  

Brandfonbrener (2003) menar att musicerande förutom distal muskulatur även involverar 

proximal muskulatur och då framförallt bål- och skuldermuskulatur. Smärta distalt i övre 

extremitet kan ibland vara en konsekvens av svag proximal muskulatur. Musiker lever generellt 

ett tämligen stillasittande liv utan fysisk träning och detta kan förklara dålig hållning och svag 

proximal muskulatur (Brandfonbrener, 2003).  Detta kan vara en förklaring till varför de 

granskade studierna inkluderat övningar för bålmuskulatur samt för muskulatur proximalt i övre 

extremitet. Eftersom all form av träning i de fem granskade studierna (Ackerman et al., 2002a; 

Fry, 1988; Kava et al., 2010;Medoff, 1999; Medoff et al., 2002) främst berörde bålmuskulatur 

och muskulatur proximalt i övre extremitet och alla studier visat positiva resultat, borde ett 

träningsprogram riktat till musiker innehålla övningar för just denna muskulatur. Två av 

studierna blandade musiker med besvär från nacke, bröstrygg, ländrygg eller besvär distalt i övre 

extremitet (Ackerman et al., 2000; Kava et al., 2010).  Eftersom dessa studier påvisat 

signifikanta förbättringar verkar generella övningar för bålmuskulatur och proximal muskulatur i 

övre extremitet vara gynnsamma oavsett om det rör sig om nack-, bröstryggs - ländryggsbesvär 

eller besvär distalt i övre extremitet. 

 

Musiker utvecklar efter en tid en muskulär imbalans i övre extremitet beroende på vilket 

instrument som spelas. Generellt brukar dock distal flexormuskulatur i övre extremitet bli 

starkare än extensormuskulatur. Exempelvis så trycks en pianotangent ner genom flekterade 

fingrar, lika så en klaff på ett blåsinstrument eller en fiolsträng då olika toner genereras. 

Flexormuskulaturen kan bli förkortad och den långvariga belastningen kan medföra en 

uttröttning av flexormuskulaturen vilket i sin tur leder till högre belastning på den svagare 
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extensormuskulaturen med olika symtom som följd (Brandfonbrener, 2003). Det man kan fråga 

sig är ifall musiker skulle kunna gynnas av specifik distal träning av den svagare distala 

muskulaturen (extensorer) för att skapa en bättre muskulär balans men såklart i kombination med 

proximal träning.  

 

Två av studierna (Medoff, 1999; Medoff et al., 2002) instrument- och individanpassade 

träningen för att optimera resultatet för varje individ. Hayden, van Tulder & Tomlinson (2005) 

har i en systematisk review undersökt olika träningsupplägg som behandlingsmetod vid kronisk 

ländryggssmärta. Individanpassade träningsprogram där patienten tränar under tillsyn av 

sjukgymnast, har visat sig kunna minska smärta och förbättra funktion i större utsträckning 

jämfört med generella och ospecifika träningsprogram (Hayden et al., 2005). Resultatet från 

denna sammanställning säger alltså att det verkar vara mer fördelaktigt att lägga upp ett mer 

individanpassat träningsprogram. En författare som studerat musiker anser att undersökning och 

behandling måste individanpassas för ett optimalt resultat (Brandfonbrener, 2003). Om man 

jämför med de två tidigare nämnda studierna som håller en acceptabel kvalitet och där 

interventionen medförde signifikanta förbättringar (Ackerman et al., 2000a; Kava et al., 2010) så 

hade dessa inte instrument- eller individanpassat träningen. Detta kanske innebär att det trotsallt 

är träningen i sig som medfört förbättringen, oavsett träningsupplägg. Utformning av 

instrumentanpassad träning samt effekten av denna bör studeras mer i framtida forskning.  
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Fysisk träning i kombination med passiv behandling 

Samtliga av de granskade studierna (Dommerholt, 2009b; Hunter, 2011; Steinmetz et al., 2008; 

Quarrier, 2011) var fallstudier, vilket innebär att resultaten inte är generaliserbara eller 

jämförbara med annan behandling.  

 

Dommerholt (2009b) använde olika former av träning för att förbättra hållningen hos en pianist 

men specificerade inte typ av övningar eller vilka muskler som tränades. Detta gör att det är svårt 

att avgöra om träningen var specifikt anpassad för att förbättra just dålig hållning.  

 

En review av Ellis (2008) visar att studier som behandlar effekten av nervmobilisering håller en 

måttlig eller låg metodologisk kvalitet och studierna är alltför heterogena avseende patienturval, 

lokalisation eller typ av nervskada, interventionsupplägg och nervmobiliseringsteknik. Detta 

medför att en hög grad av evidens för specifik nervmobilisering inte kan fastställas (Ellis, 2008). 

Denna review tar inte upp nervmobilisering vid just Wartenbergs syndrom som pianisten i fallet 

av Dommerholt (2009b) hade drabbats av. Detta gör att det är det svårt att uttala sig om 

nervmobiliseringens effekter.  

 

Dålig hållning vid pianospel eller pianistens spelteknik kan också vara orsaken till nervskadan 

och då kan styrke- och hållningsträningen bidragit till förbättringen. Enligt Lanzetta & Foucher 

(1993) kläms n.radialis sensoriska gren i underarmen vid pronation i underarmen eller vid 

ulnardeviation i handleden vid Wartenbergs syndrom.  Det är därför möjligt att pianisten i den 

granskade studien av Dommerholt (2009b) fick denna nervskada på grund av just armarnas och 

händernas position vid spelande.  

 

En studie av Ylinen et al. (2003) visar att antingen uthållighetsträning eller styrketräning genom 

statiska och dynamiska övningar för nack- och skuldermuskulatur kan vara effektivt för att 

minska smärta och förbättra funktion vid kronisk nacksmärta. Detta tyder på att träning för bland 

annat nackmuskulatur är gynnsamt vid kronisk nacksmärta. Därmed var styrketräning för 

prevertebral muskulatur troligtvis en gynnsam behandlingsmetod för klarinettisten i den 

granskade fallstudien av Hunter (2011). Kanske hade det varit bra om träningen även innehöll 

övningar för skuldermuskulatur.  
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Massage används inom sjukgymnastiken framförallt som en kompletterande behandlingsmetod 

till annan behandling som exempelvis träning eller ledmobilisering. Syftet med massagen är att 

åstadkomma avslappning, öka cirkulation eller minska smärta (Holmström et al., 2007). 

Forskning har dock inte kunnat påvisa en hög evidens för massage som behandling vid bland 

annat myofasciellt smärtsyndrom. Däremot är det en effektiv behandlingsmetod vid kronisk 

nack-och ländryggssmärta (Bronfort, Haas, Evans, Leininger & Triano, 2010). Klarinettisten i 

fallstudien av Hunter (2011) hade både triggerpunkter (myofasciellt smärtsyndrom) och kronisk 

smärta i käken och nacken. Eftersom massage inte var den enda behandlingsmetoden är det svårt 

att avgöra massagens effekt i detta fall. Även om massage inte alltid leder till effektiv och 

långvarig förbättring, upplevs massage däremot oftast som en behaglig behandlingsmetod.  

 

Spänningshuvudvärk är muskulärt betingad. Ökad muskulär anspänning framförallt i nackens 

muskler kan uppstå på grund av fysisk eller psykisk stress (Holmström et al., 2007). Akupunktur 

har visat sig vara ett bra alternativ till farmakologisk behandling av episodisk eller kronisk 

spänningshuvudvärk (Linde et al., 2009). Det verkar därför som att denna behandlingsmetod var 

ett bra val för klarinettisten i fallet av Hunter (2011), då musikern blev fri från huvudvärken och 

kunde sluta med dagligt intag av smärtstillande läkemedel.  

 

Den granskade studien av Steinmetz et al. (2008) tar upp vikten av att inspektera musikern då 

denne spelar på sitt instrument och att detta kan vara en mycket viktig del av undersökningen för 

att ge rätt behandling som ger en bättre och långvarig effekt. Dommerholt et al. (1997) menar att 

en felaktig instrumentposition kan medföra att större kraft krävs för att spela på instrumentet. 

Detta kan leda till överbelastningsrelaterad skada. En musiker bör därför uppmanas att spela i en 

position där kroppens leder är i neutralposition i så stor utsträckning som möjligt (Dommerholt et 

al., 1997).  

 

Smärta distalt i övre extremitet kan, som nämnts ovan, vara en konsekvens av svag proximal 

muskulatur (Brandfonbrener, 2003). Den svaga stabiliserande proximala muskulaturen skulle 

därför kunna vara en anledning till musikerns handledssmärta i den granskade fallstudien av 

Quarrier (2011). Vid hypermobilitet/ instabilitet är träning som syftar till att förbättra stabilitet 
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och kontroll den viktigaste delen av behandlingen (Keer & Simmonds, 2011). Richardson, 

Snijders, Hides, Damen, Pas & Storm (2002) definierar ledstabilitet som en leds mekaniska 

kontroll, där muskler begränsar eller kontrollerar en rörelse vilket minskar risken för 

ligamentskada eller skada på ledkapseln. Vid stabilitetsträning tränas de lokala musklerna för att 

åstadkomma stabilitet över en eller flera leder (Richardson et al., 2002). Lokal muskulatur är 

djupt liggande muskulatur jämfört med den globala muskulaturen som är den mer yliga och 

kraftgenererande muskulaturen (Bergmark, 1989). En studie av Fritz, Whitman & Childs (2005) 

visar att stabilitetsträning vid lumbal hypermobilitet och kronisk ländryggssmärta är en gynnsam 

behandlingsmetod. Richardson et al. (2002) skriver att bålstabilitetsträning är mer fördelaktigt 

jämfört med generell fysisk träning vid ländryggssmärta.  

 

Enligt Quarrier (2011) var det just stabilitetsträning för bål, axel och skuldra som musikern fick 

träna. Denna form av träning skulle troligtvis kunna förklara förbättringen i den granskade 

studien av Quarrier (2011). Typ av övningar och dosering specificerades dock inte. Därför går 

det egentligen inte att säga om övningarna var lämpliga för att förbättra just proximal stabilitet 

och hållning. Övningarna kanske inte var helt optimala och att detta kanske var en orsak till att 

musikern inte blev helt återställd efter den relativt långa behandlingsperioden på 8 månader.                   

 

Få studier har studerat effekten av tejpning eller ortos vid hypermobilitet. I en studie av Frohlich, 

Wesley, Wallen & Bundy (2011) undersöks effekten av en specifik ortos/stödskena. Syftet är att 

minska smärta i handled och förbättra skrivförmågan hos fyra unga personer med 

hypermobilitetssyndrom. Resultatet visar inga signifikanta förbättringar (Frohlich et al., 2011).  

Fler studier finns tillgängliga som behandlar hypermobilitet/instabilitet i femuropatellarleden och 

effekten av tejpning av patella. En review visar dock att dessa studier är av låg kvalitet och 

därför går det inte att dra slutsatser om tejpningens effekter, oavsett om tejpning används som 

ensam behandlingsmetod eller som en del i ett behandlingsprogram (Callaghan & Selfe, 2012). 

En annan sammanställning visar dock att medial patellatejpning kan minska kronisk knäsmärta 

(Warden et al., 2008). Holmström et al. (2007) menar att viktiga inslag i behandlingen vid 

patellainstabilitet eller patellahypermobilitet är träning i kombination med tejpning av patella 

och/eller patellastabiliserande ortos. Träning bör initialt ske med stöd av patella av antingen tejp 

eller ortos för att successivt tas bort(Holmström et al., 2007). Forskningen är alltså otillräcklig 
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inom detta område och även motsägande. Tejpning eller ortos skulle kunna fungera som tillägg 

vid behandling av hypermobilitet som i den granskade fallstudien av Quarrier (2011), men för 

lite forskning har gjorts avseende just hypermobilitet och framför allt med symtom från handled.  

 

Enbart passiv behandling  

En av de tre granskade studierna hade RCT-design (Damian et al., 2011). Övriga två studier var 

fallstudier (Dommerholt, 2009b; Molsberger et al., 2012). Detta innebär också begränsningar vad 

gäller möjligheter att dra slutsatser om behandlingsmetodernas effektivitet.  

 

Eftersom endast interventionsgruppen upplevde en signifikant förbättring i den granskade 

studien av Damian et al. (2011) verkar det troligt att denna förbättring orsakats av just 

stötvågsbehandlingen. En del av förbättringen skulle dock även kunna förklaras av massage 

och/eller töjning eftersom båda grupperna upplevde en förbättring. Forskning har trots allt, som 

tidigare nämnts, inte kunnat påvisa en hög evidens för just massage som behandling vid 

myofasciellt smärtsyndrom (Bronfort et al., 2010).  

 

Enligt McClure & Dorfmüller (2003) användes stötvågsbehandling ursprungligen vid medicinsk 

behandling av njursten men på 1990-talet började denna metod också användas vid 

muskeloskelettala besvär. En stötvåg är resultatet av en plötslig frisättning av kemisk, elektrisk 

eller mekanisk energi. Stötvågsapparaten riktas mot behandlingsområdet och stötvågen 

fortplantas in i kroppens vävnader/mjukdelar. Tryckförändringar i vävnaderna uppstår. Stötvågor 

kan vara fokuserade eller radiella.  En radiell stötvåg innehåller inte lika mycket energi på grund 

av en högre energiförlust till omgivningen. Trycket vid varje producerad stötvåg blir inte lika 

högt och varje stötvåg fortplantas under en längre tid jämfört med fokuserade stötvågor. Man vet 

fortfarande inte om dessa två olika former av stötvågor har någon kliniskt relevant skillnad. Idag 

vet man inte riktigt vad som händer i kroppens vävnader som utsätts för stötvågor. Det man har 

kunnat se är att stötvågsbehandling genom tryckförändring i kroppens vävnader kan medföra 

olika förändringar på cellnivå och en nybildning av kapillärer samt myofibroblaster. Detta skulle 

kunna förklara läkningen av den behandlade skadan (McClure et al., 2003). 
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På senare tid har stötvågsbehandling börjat användas som behandlingsmetod vid myofasciella 

triggerpunkter men få studier har genomförts som utvärderar effekten av stötvågsbehandling vid 

myofasciella triggerpunkter. Därmed kan man inte säga något om effekten av stötvågsbehandling 

mot just triggerpunkter (Gerdesmeyer, Gollwitzer, Diehl & Wagner, 2004). Stötvågsbehandling 

används däremot frekvent som en alternativ behandlingsmetod vid tendinopati. Studier inom 

området visar positiva resultat men håller en låg kvalitet och därmed är evidensen för 

stötvågsbehandling vid tendinopati låg (Gerdesmeyer et al., 2004). En RCT- studie av Cacchio et 

al. (2006) undersökte effekten av stötvågsbehandling vid kalcifierande skuldertendinit. Resultatet 

visade en minskning av kalcifiering och en signifikant minskning av smärta och förbättrad 

funktion (Cacchio et al., 2006).  Den granskade studien av Damian et al. (2011) påvisade 

signifikanta förbättringar efter stötvågsbehandling, men fler högkvalitativa studier krävs för att 

bekräfta om stötvågsbehandling är en effektiv metod vid triggerpunkter och skuldersmärta.  

 

I granskade studien av Dommerholt (2009b) påvisades också att instrumentergonomi kan vara en 

viktig del i behandlingen. Norris et al. (1997) skriver att de flesta musikinstrument inte är 

optimalt anpassade efter människans anatomi och fysiologi. Detta kan innebära extrema 

spelpositioner vilket i sin tur kan öka risken att drabbas av spelrelaterade besvär. 

Instrumentergonomi kan innefatta en förändring av instrumentets form, modifiering av klaffar på 

ett blåsinstrument eller genom att komplettera med ett stöd av något slag som exempelvis ett bra 

hakstöd till en violinist (Norris et al., 1997).  

 

Dommerholt (2009b) tar också, i gitarristens fall, upp vikten av att undersöka musikern noga för 

att kunna avgöra vad som är orsaken till symtomen. Triggerpunkts behandlingen var motiverad 

eftersom triggerpunkter konstaterats. Simons & Travel (1993) menar att triggerpunkts 

behandling bör innehålla kyla och passiv stretch i kombination med annan form av behandling 

som exempelvis ischemisk kompression. Ischemisk kompression innebär manuellt tryck mot 

triggerpunkten med fingrarna i allt från 20 sekunder och upp till en minut. Trycket ökas 

successivt i takt med att känsligheten och smärtan från punkten klingar av. Trycket avlägsnas då 

anspänningen släppt eller då punkten inte längre ger upphov till smärta (Simons et al., 1993).   

En systematisk review av de las Penas, Sohrbeck-Campo, Fernandez-Carnero & Miangolarra-

Page (2005) visar att det finns få studier av hög kvalitet som behandlar effekten av manuell 
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triggerpunkts behandling. De studier som inkluderats i denna review var heterogena och visar 

olika resultat vilket gör att det inte går att uttala sig om effekten av manuell triggerpunkts 

behandling (de las Penas et al., 2005). Eftersom gitarristen i fallet av Dommerholt (2009b) också 

fick dry-needling behandling, är det svårt att avgöra om enbart manuell triggerpunktbehandling 

var gynnsamt i detta fall.  

 

Dry-needling är ny behandlingsmetod som används vid myofasciellt smärtsyndrom. Tekniken är 

enkel, billig och relativt säker. Dry- needling innebär att akupunktur ges i eller ovanför 

triggerpunkter. Ytliga nålar placeras subkutant ovanför triggerpunkten och djupa nålar går ner i 

triggerpunkten och djupare in i muskelvävnaden. Djupa nålar har visat sig vara mer effektiva vid 

behandling av smärta orsakad av myofasciella triggerpunkter, men djupa nålar kan medföra 

större risker som exempelvis påverkan på inre organ (lungor/pneumothorax), större blodkärl eller 

nerver. Djup dry-needling medför en eller flera så kallade local twitch responses (Kalichman & 

Vulfsons, 2010). Detta innebär en snabb muskelkontraktion följt av relaxation i det spända band 

där triggerpunkten ligger (Carlsson, 2010). Efter att det uppkommit en eller flera local twitch 

responses, avtar den spontana elektriska aktiviteten i triggerpunkten och smärta och dysfunktion 

minskar(Kalichman et al., 2010). En review av Cummings & White (2001) visar att dry-needling 

som behandling mot myofasciella triggerpunkter verkar vara en effektiv behandlingsmetod, dock 

kan detta bero på placeboeffekten och fler studier av högre kvalitet krävs för att avgöra om 

akupunkturen i sig har en god effekt (Cummings et al., 2001). För gitarristen i fallet av 

Dommerholt (2009b) var triggerpunkts behandlingen gynnsam och forskning pekar också mot att 

så är fallet.  

 

I ett fall i studien av Molsberger et al. (2012) specificerades inte nålarnas lokalisation och 

därmed kan det vara svårt avgöra om de varit relevanta för av behandla just handledssmärta. 

Studier som behandlar akupunktur mot handledssmärta är framförallt de som behandlar 

karpaltunnelsyndrom. En studie har visat att el akupunktur är lika effektivt i symtomreduktion 

som nattortos vid milda till måttliga besvär (Kumnerddee & Kaewtong, 2010). Eftersom 

klarinettisten i den granskade studien av Molsberger et al. (2012) hade muskulär smärta och inte 

var diagnosticerad med karpaltunnelsyndrom, är det svårt att säga om akupunktur även skulle 

kunna vara effektivt vid denna typ av smärta i handleden.  
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En review av Green, Buchbinder, Barnsley, Hall, White, Smidt & Assendelft (2002) har påvisat 

kortsiktiga fördelar med akupunktur vid lateral epikondylit gällande smärtminskning. Dock finns 

få studier av högre kvalitet publicerade, vilket gör att det inte går att dra några slutsatser kring 

evidens för akupunktur vid lateral epikondylit (Green et al., 2002). Flöjtisten i granskade studien 

av Molsberger et al. (2012) blev smärtfri efter behandlingen, vilket tyder på att akupunktur skulle 

kunna vara gynnsamt vid lateral epikondylit, i alla fall på kort sikt.  

 

I en RCT-studie av Molsberger, Schneider, Gotthardt & Drabik (2010) undersöks effekten av 

äkta kinesisk akupunktur som behandling mot kronisk skuldersmärta, jämfört med falsk 

akupunktur och konservativt standard program. Falsk akupunktur innebar nålar utanför 

meridianpunkterna samt mer ytligt införda nålar jämfört med äkta kinesisk akupunktur. 

Standardprogrammet innehöll bland annat träning, smärtstillande läkemedel, TENS, ultraljud, 

värme och kyla. Resultatet visade förbättringar avseende smärta och rörlighet i alla grupper men 

statistiskt signifikanta förbättringar endast för den grupp som fick äkta akupunktur vid 

uppföljning 3 månader efter interventionen (Molsberger et al., 2010).  

 

Carlsson (2010) skriver att man i den traditionella kinesiska akupunkturen sticker i punkter som 

ligger längs en speciell så kallad meridian. Dessa punkter kallas reguljära punkter och har en 

bestämd anatomisk lokalisation. En meridian är en slags kanal där livsenergin Qi flödar. Genom 

att ytligt sticka en nål i specifika punkter längs en meridian kan man påverka ett specifikt inre 

organ eller någon form av kroppslig dysfunktion. Meridianerna överför Qi till det patologiska 

området. Man kan även sticka i så kallade Ah-shi- punkter, vilket innebär ömma punkter. Dessa 

ömma punkter kan till exempel vara triggerpunkter och har en variabel lokalisation.  Vid 

akupunktur sätter man oftast både lokala punkter som är runt det drabbade området, men också 

distala punkter under armbågs- respektive knäledsnivå som förstärker effekten. Akupunktur bör 

ges totalt 4-12 gånger, där varje behandling tar ca 20-30 minuter. Detta gäller framför allt vid 

mera långvariga symtom för att en eventuell effekt skall uppnås (Carlsson, 2010).  
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Pianisten i den granskade studien av Molsberger et al. (2012) fick inte akupunktur i samma 

punkter och inte heller lika många behandlingar som försökspersonerna i studien av Molsberger 

et al. (2010). Båda studierna inkluderade dock lämpliga lokala och distala punkter och gav 

tillräckligt många behandlingar (12 respektive 15 stycken) för en god effekt. Eftersom båda 

studierna visade positiva resultat tyder detta på att akupunktur kan vara en effektiv 

behandlingsmetod mot skuldersmärta. 

 

Generellt gäller följande för alla studier som behandlar muskeloskelettala besvär. 

“Muskeloskelettala besvär” är ett tämligen ospecifikt begrepp. Enligt Lederman (2003) får en 

tredjedel av alla musiker med muskeloskelettala besvär en medicinsk diagnos som exempelvis 

tendinit eller hypermobilitetssyndrom. Två tredjedelar blir klassificerade med 

“överansträngningssyndrom”. Har musikerna i de inkluderade större studierna fått en specifik 

diagnos eller klassificeras besvären som “överansträngningssyndrom”? Detta specificeras oftast 

inte. I och med att begreppet muskeloskelettala besvär är så ospecifikt och brett, finns inga 

tydliga riktlinjer vad gäller behandling (Bejiani et al., 1996). Därför borde det vara av vikt att 

genomföra en noggrann undersökning av varje patient för att kunna ställa en korrekt diagnos och 

därmed kunna ge den mest lämpliga behandlingen. Däremot kan man säga att flera av de 

granskade fallstudierna beskriver en mer noggrann undersökning av respektive musiker, 

specificerat besvären, ställt diagnos och motiverat och individanpassat en viss behandling i större 

utsträckning än vad som gjorts i större studier. Därför är även fallstudier bra att studera. Påpekas 

bör dock att alla studier, oavsett om en diagnos ställts eller ej, trots allt har visat positiva resultat.  

 

Endast ett fall i en av de granskade studierna (Dommerholt, 2009b) behandlade perifera 

nervproblem. Detta trots att perifera nervproblem beskrivs som ett tämligen vanligt problem 

(Lederman, 2003). Antingen är det så att många musiker som drabbas tvingas till operativa 

ingrepp eller så är det helt enkelt så att man inte valt att fokusera på att undersöka effekten av 

konservativ behandling vid perifera nervproblem. Flera forskare är dock överrens om att en 

konservativ behandling bör provas innan kirurgi blir aktuellt(Amadio, 1993; Brandfonbrener, 

200; Lederman, 2003).  
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Ångest är vanligt förekommande bland musiker, vilket också ge upphov till sekundära muskulära 

spänningstillstånd (Lederman, 2003). Därför bör även ångestsymtom beaktas då 

muskeloskelettala besvär behandlas. En noggrann anamnes och undersökning kan ge svar på om 

man bör fokusera på att behandla enbart fysiska eller psykiska orsaker eller en kombination av 

dessa.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att träning i sig, oavsett upplägg, verkar vara positivt som 

behandling vid muskeloskelettala besvär. Uthållighetsträning verkar vara mer fördelaktigt 

jämfört med styrketräning. Mer forskning krävs för att kunna avgöra vilken träningsform och 

vilken dosering som är mest effektiv. Även effekten av träning i kombination med passiva 

behandlingsmetoder eller enbart passiva metoder måste undersökas genom fler högkvalitativa 

studier.  

 

 

Behandling av fokal handdystoni 

Tre studier behandlade fokal handdystoni (Candia et al., 2002; Berque et al., 2011; Byl et al., 

2003). Samtliga studier inkluderade grupper av musiker men ingen hade RCT-design, vilket 

medför att resultaten får tolkas med viss försiktighet.  

  

Constraint- Induced therapy (CI-terapi) är en form av träning som visat positiva resultat 

framförallt vid nedsatt funktionsförmåga i en extremitet till följd av cerebrovaskulär sjukdom, 

men även vid traumatisk hjärnskada eller ryggmärgsskada. Terapin innebär att den friska 

extremiteten fixeras i 2-3 veckors tid, vilket hindrar rörelse och användande av den friska 

extremiteten och istället tvingar den skadedrabbade extremiteten till rörelse. Patienten tvingas att 

träna den drabbade extremiteten genom intensiv, repetitiv, funktionell träning 6 timmar dagligen 

under de 2-3 veckorna. Denna form av träning medför en kortikal reorganisation som kan 

förklara förbättrad funktionsförmåga i den drabbade extremiteten (Taub, Uswatte & Pidikiti, 

1999). Forskning har visat att CI-terapi har medfört en minskning av fixerad extremitets 

kortikala representation hos individer utan dystoni (Altenmüller et al., 2010). Detta borde också 

gälla musiker med dystoni. De två granskade studierna som innehöll CI terapi (Candia et al., 

2002; Berque et al., 2011) visade i flera fall positiva resultat och detta skulle delvis kunna 



41 
 
 

förklaras av CI-terapin. Eftersom dessa två studier även innehöll sensomotorisk träning kan 

denna form av träning också bidragit till förbättringen. Dock var inte CI terapin lika intensiv för 

deltagande musiker i de granskade studierna. Kanske hade ett mer intensivt upplägg som Taub et 

al. (1999) rekommenderar, medfört ett bättre resultat.  

 

Syftet med sensomotorisk träning är att förbättra spatial och temporal bearbetning i sensoriskt 

och motoriskt kortex och återställa uppgiftsspecifika färdigheter som att spela på instrumentet för 

en musiker (Altenmüller et al., 2010). Ingen av de granskade studierna innehöll enbart 

sensomotorisk träning, vilket gör att det är svårt att avgöra om denna behandlingsmetod är 

effektiv som ensam behandlingsmetod. Alla tre granskade studier (Candia et al., 2002;Berque et 

al., 2011; Byl et al., 2003) innehöll dock sensomotorisk träning i kombination med annan 

behandling och i flera fall har resultatet varit positivt, vilket delvis skulle kunna förklaras av 

sensomotorisk träning.  

 

Enligt Altenmüller et al. (2010)  kan olika former av psykologiska tillstånd som ångest och 

extrem perfektionism trigga igång fokal handdystoni bland musiker. En meta-analys av Conn 

(2010) visar att fysisk träning kan minska ångestrelaterade symtom hos vuxna. Därför kan 

träningsupplägget i den granskade studien av Byl et al. (2003), som även inkluderar 

stresshantering och allmän fysisk träning, troligtvis vara gynnsamt vid behandling av fokal 

dystoni.  

 

En studie av Hirata, Schulz, Altenmüller, Elbert & Pantev (2004) påvisar en kortikal fusion 

mellan ormåden som representerar fingrar/hand och mun.  Det verkar alltså som att dystoni i 

handen kan påverka även sensomotorik kring munnen och vice versa. Blåsmusikerna i den 

granskade studien av Candia et al. (2002) uppmanades att endast blåsa i instrumentet då och då 

under den sensomotoriska träningen.  Detta skulle därför kunna förklara den uteblivna 

förbättringen i handen. I den granskade studien av Berque et al. (2011) redovisades inte enskilda 

förbättringar/förbättringar beroende på instrument. Detta gör att man inte kan säga något om en 

viss instrumentgrupp eller om det var någon skillnad i resultat mellan blåsmusiker och 

gitarrister/ackordeonist. Detta hade varit intressant att studera i framtida forskning.  
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Eftersom ingen av de granskade studierna hade en kontrollgrupp där deltagarna också hade 

diagnosen fokal handdystoni, kan det vara svårt att avgöra om en förbättring beror på naturlig 

återhämtning eller som ett resultat av själva interventionen. Detta gäller speciellt de två 

interventionsstudierna (Candia et al., 2002; Berque et al., 2011) som pågick i 12 månaders tid.  

Musikerna i dessa två studier fick endast träna övervakat i en respektive två veckors tid, för att 

sedan fortsätta träna på egen hand i 12 månader. En studie av Holmgren, Öberg, Sjöberg & 

Johansson (2012) visar att träning hos sjukgymnast är mer fördelaktigt jämfört med ett 

hemprogram. Hemträningen kan därför ha påverkat resultatet som kanske hade blivit ännu bättre 

om musikerna hade tränat hos sjukgymnasten under hela denna period.  

 

En långtidsuppföljning (i genomsnitt ca 8 år efter symtomdebut) har gjorts på 144 musiker med 

dystoni.  Ungefär 50 % av musikerna med fokal handdystoni som tränat sensomotorisk 

återinlärning, upplevde en förbättring av symtom. Vid embouchuredystoni, rapporterade endast 

15 % av musikerna en upplevd förbättring (Jabusch, & Altenmüller, 2006). 

 

Farmakologisk behandling har länge varit den dominerande behandlingen men på senare tid har 

effekten av flera andra enskilda behandlingsmetoder undersökts som exempelvis psykologisk 

behandling, sensorisk träning, immobilisering, intensiv CI-terapi inkluderande immobilisering 

och sensomotorisk återinlärning, biofeedback och deep-brain-stimulation.  Forskningen visar att 

inte alla med fokal handdystoni svarar på dessa behandlingar och flera studier har inte kunnat 

påvisa några bestående förbättringar. En kombination av flera behandlingsmetoder (tillexempel 

immobilisering, återinlärning och botulinum toxin) kan leda till ett bättre behandlingsresultat. 

Därför bör framtidens forskning undersöka effekten av olika behandlingskombinationer. Ju 

tidigare behandlingen sätts in, desto bättre blir resultatet (Cogiamanian, Barbieri & Priori, 2009). 

Musikern borde därför vara uppmärksam på eventuella symtom och söka hjälp i tid samt att 

undersökande vårdpersonal undersöker musikern noggrant för att kunna ställa en korrekt diagnos 

i tidigt skede.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att de granskade studierna visar blandade resultat. Dock 

verkar det som att CI-terapi och sensomotorisk träning kan vara positivt vid fokal handdystoni. 

Träningen bör troligtvis pågå under en längre tid. Ett tillägg av fysisk aktivitet och övningar i 

stresshantering verkar vara gynnsamt. Alla musiker svarade dock inte på behandlingen, detta 

gällde främst blåsmusiker. Mer forskning krävs för att kunna avgöra vilken behandlingsmetod 

eller vilken kombination av olika behandlingsmetoder som är mest gynnsam.  

 

 

Prevention av spelrelaterad fysisk ohälsa eller en kombination av spelrelaterad fysisk och 

psykisk ohälsa 

Av de fem granskade studierna (Ackerman et al., 2002b; Fjellman-Wiklund et al., 2004; De 

Greef et al., 2003; Spahn et al., 2001; Zander et al., 2010) hade fyra studier en kontrollgrupp 

(Fjellman-Wiklund et al., 2004; De Greef et al., 2003; Spahn et al., 2001; Zander et al., 2010). 

Endast en av dessa studier (De Greef et al., 2003) hade randomiserat deltagarna till antingen 

interventionsgrupp eller kontrollgrupp, vilket innebär en svaghet vid bedömning av 

interventionernas effektivitet.   

 

Studien av de Greef et al. (2003)  fokuserade på fysisk träning, och detta kan förklara att den 

mentala hälsan inte förbättrades lika mycket och att denna förbättring inte var statistiskt 

signifikant. Träningen individ-/instrumentanpassades och detta kan, som tidigare nämnts, vara 

fördelaktigt (Hayden et al., 2005). Denna anpassning skulle kunna förklara den signifikanta 

fysiska förbättringen.  

 

Få studier undersökt effekten av skuldertejpning. En studie av Pinsault, Bouvier, Sarrazin & 

Vuillerme (2010) visar att unga, friska män kan förbättra cervikal proprioception och postural 

kontroll genom taktil stimulering med hjälp av cervikal tejpning. Troligtvis skulle tejpning av 

skuldran även kunna vara ett bra sätt att förbättra violinisters spelposition och posturala kontroll. 

Den granskade studien av Ackerman et al. (2002b) visade dock endast negativa resultat. Detta 

kanske kan bero på att musikerna inte fick använda tejpen tillräckligt länge för att vänja sig. Det 

står inte i studien hur många gånger eller hur länge de fick använda tejp, men troligtvis endast 

vid ett och samma tillfälle. En invand spelposition borde ta ganska lång tid att förändra och även 
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att kunna bibehålla den nya positionen. En annan förklaring kan vara att tejpningen helt enkelt 

inte tillät violinisten att kunna röra armen så mycket som krävs och att detta påverkade 

musikaliskt utförande. En optimal spelteknik innefattar enligt Kaladjev (2000) ett effektivt 

rörelsemönster där onödig muskulär anspänning undviks. En förhöjd muskelaktivitet i övre 

trapezius noterades vid tejpning i granskade studien av Ackerman et al. (2002b). Denna förhöjda 

muskelaktivitet i kombination med en negativ upplevelse tyder på att tejpning kanske inte är ett 

bra alternativ för att korrigera spelpositionen hos violinister.  

 

Svenska sjukgymnaster använder sig ofta av Basal Kroppskännedom (BK) vid behandling av 

psykisk problematik. Syftet är att skapa en fördjupad kontakt med sig själv och sin kropp. 

Tekniken bygger på övningar i både vila och rörelse där uppmärksamheten riktas till kroppens 

centrum för att skapa en gynnsam hållning och balans samt en fri andning (Roxendal & Winberg, 

2002). BK har visat positiva effekter på lång sikt vid olika former av psykiska tillstånd, 

framförallt för personer som förutom psykiska symtom även har somatiska symtom (Gyllensten, 

Ekdahl & Hansson, 2009). Ångest kan leda till sekundärt muskulärt spänningstillstånd 

(Lederman, 2003). I den granskade studien av Fjellman-Wiklund et al. (2004) upplevde 

musikerna minskad muskulär anspänning, förbättrad postural kontroll, andning och 

koncentration efter träning i BK. Därför skulle BK troligtvis kunna vara bra antingen i ett 

behandlande eller preventivt syfte. 

 

Spahn et al. (2001) visade en statistiskt signifikant förbättring i båda grupperna avseende fysiska 

och psykiska symtom med en liten fördel för interventionsgruppen. Detta skulle kunna förklaras 

av att preventionsprogrammet innehöll lämpliga övningar och lektioner för att förebygga både 

fysisk och psykisk ohälsa.  

 

Zander et al. (2010) kunde endast påvisa ett positivt resultat för hela interventionsgruppen 

avseende psykiska symtom. Detta skulle kunna förklaras av mindre fysisk träning i 

preventionsprogrammet. I denna studie påvisades också att fler kvinnor hade sämre fysisk och 

psykisk hälsa jämfört med männen (Zander et al., 2010). Detta har även andra studier påvisat. 

Kvinnor drabbas oftare av muskeloskelettala besvär jämfört med män (Zaza et al., 1997). 

Osborne & Kenny (2008)  har undersökt upplevelsen av symtom associerade med ångest och 
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scenskräck hos 298 musikerstuderande. Resultaten visar att unga kvinnliga musiker upplever 

stress, ångest och scenskräck dubbelt så ofta som män. Detta gäller såväl kognitiva som affektiva 

och somatiska symtom (Osborne et al., 2008). Den granskade studien av Zander et al. (2010) 

kunde också påvisa en tydligare preventiv effekt på kvinnornas psykiska hälsa jämfört med 

männens. Detta visar att det kanske är extra viktigt att betona prevention för just kvinnor. Zander 

et al. (2010) kunde dock även visa att musiker generellt(både kvinnor och män) upplevde fler 

psykiska symtom jämfört med medicinstudenter. Därför är prevention troligtvis mycket viktigt 

både för manliga och kvinnliga musiker.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett omfattande preventionsprogram med fokus på mental 

och fysisk hälsa genom både teoretiska och praktiska inslag, kan vara fördelaktigt. Träningen bör 

vara instrument/individanpassad. Preventiva insatser verkar vara gynnsamt för alla musiker 

oavsett om det gäller musikerstudenter eller äldre yrkesverksamma. 

 

 Denna litteratursammanställning ger en översikt över forskningslitteraturen kring interventioner 

för behandling och prevention av smärta och/eller dysfunktion i rörelseapparaten bland musiker. 

Bristen på högkvalitativa studier med RCT- design medför begränsningar vad gäller slutsatser 

kring behandlingsmetodernas effektivitet. Till exempel går det inte att bedöma hur stor roll 

normalt tillfrisknande har, eventuella placeboeffekters inverkan på resultatet eller hur effektiva 

olika behandlingsmetoder är i förhållande till varandra. I denna översikt valde författaren att 

inkludera okontrollerade studier, inklusive fallstudier. Dessa studier bidrar också med värdefull 

information som exempelvis mer detaljerade beskrivningar av klinisk undersökning, 

diagnosticering och behandling samt individuella effekter av valda behandlingsmetoder. 

Dessutom ger dessa studier viktig information och en värdefull grund att bygga vidare på i 

framtida forskning som bör innehålla fler studier med RCT- design. 
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Konklusion 

Denna litteratursammanställning visar att det finns för få studier med acceptabel kvalitet för att 

egentligen kunna dra några slutsatser. Fysisk träning verkar dock vara en effektiv metod för att 

behandla eller förebygga muskeloskelettala besvär och speciellt uthållighetsträning av 

bålmuskulatur samt proximal muskulatur i övre extremitet. Träning i kombination med passiv 

behandling har liksom behandling med endast passiva behandlingsmetoder också visat positiva 

resultat. Vid behandling av fokal handdystoni är resultatet blandat. CI-terapi i kombination med 

sensomotorisk återinlärning, generell fysisk aktivitet och övningar i stresshantering verkar vara 

en gynnsam kombination om träningen pågår under en längre period. Preventionsprogram som 

innehåller teoretiska och praktiska övningar med fokus både på fysisk och på psykisk hälsa, har 

visat positiva resultat. Sjukgymnastisk behandling vid perifer neuropati har endast studerats i en 

fallstudie, vilket medför att inga slutsatser om behandlingseffekter kan dras.  
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Bilaga 1. Behandling muskeloskelettala besvär - fysisk träning  

Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Ackerman, 

Adams & 

Marchall 

(2000a) 

Undersöka effekten 

av styrketräning 

jämfört med 

uthållighetsträning 

vid 

muskeloskelettala 

besvär. 

19 musikerstuderande,  

18-28 år, 14 kvinnor, 5 

män. Instrument: stråk, 

träblås, piano, slagverk 

med spelrelaterade 

muskeloskelettala besvär i 

nacke, bröstrygg eller 

distalt i övre extremitet.  

  

Randomiserade i två 

grupper  

 

 

Gr 1: Specifik styrketräning  

Gr 2: Specifik uthållighetsträning  

  

11 övningar för bål och proximal 

muskulatur övre extremitet. 

45 min träning/gång, 2 ggr/v.  

Gr 1: 6-8RM.  

Gr 2: 25-30RM.  

6 veckor  6 v före 

interventionen

, veckan innan 

samt efter 

interventionen 

Fysiska tester:  

Isokinetisk styrka (IK): i 

abd, flex resp ext i gh-led 

med dynamometer. 

Även 8 av de 11 

övningarna utvärderades 

genom mätning av 

belastning(vikt) resp. antal 

RM.  

 

Isometrisk styrka (IS): 

genom att statiskt hålla 

armen rakt fram till 90 gr 

flex i gh-led. 

 

Självskattning:  

Intensitet/frekvens av 

överansträngningssymtom(

VAS) 

Upplevd ansträngning vid 

spelande 

(Borgs RPE-skala) 

IK: Signifikant ökning i båda 

grupperna avseendeabduktion gh-

led. 

Belastning/antalet RM 

förbättrades signifikant i båda 

grupperna men med en liten 

fördel för uthållighetsgruppen.    

 

IS: Ingen signifikant förbättring 

för varken gr1 eller gr2. 

  

VAS: Ingen signifikant skillnad, 

men en positiv reducerande trend.  

 

RPE: Minskade signifikant ffa i 

gr 2.  

 

7p 



 

Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Kava, 

Larson, 

Stiller& 

Maher 

(2010)  

Undersöka effekten 

av bålträning vid 

”överansträngnings-

syndrom” samt 

jämföra resultatet av 

ett pilatesprogram 

med ett annat 

bålträningsprogram.  

14 musikhögskole-

studenter (5 män, 

9kvinnor, 12 blåsmusiker, 

1 harpist samt 1 

slagverkare) med smärta i 

ländrygg, nacke eller övre 

extremitet.  

 

Delvis randomisering till  

Gr 1 eller Gr 2.   

 

Gr 1: pilatesträning 

Övningar ur ” Stott Pilates Mat 

Program” med både statisk och 

dynamisk bål-och bäckenträning.  

 

Gr 2: annat bålträningsprogram med 

övningar för både lokal och global 

muskulatur i bål/övre extremitet. 

Vikter:1-3 kg, 15-20 reps.  

 

Båda programmen 1 timmes träning  

2ggr/vecka. 

 

6 veckor. Före, efter 6 

veckors 

baslinje-

period samt 6 

veckor efter 

interventionen

s slut. Mättes 

av blindad 

sjukgymnast.  

Fysiska test: 

Trunk flexor endurance-

test(TFET), 

Trunk extensor endurance-

test(TEET),  

Lateral trunk endurance-

test(LTET),  

Lumbopelvic control-

test(LCT).  

 

Självskattning: 

Närvaro/frekvens/intensite

t av smärta, utmattning, 

muskulär anspänning, nivå 

av upplevd ansträngning, 

upplevd musikalisk nivå. 

Skattning enligt VAS(0-

10).  

Båda träningsprogrammen 

(Gr1+Gr2) gav en signifikant 

förbättring avseende TEET samt 

LTET mellan andra och sista 

mätningen(efter interventionen). 

Även positiv trend för TFET. 

Inga statistiska skillnader mellan 

grupperna.  

 

Före interventionen hade en 

musiker bra resultat på LCT. 

Efter interventionen hade denna 

siffra ökat till fem musiker.  

Musikerna rapporterade också 

signifikant minskning av smärta, 

trötthet och uppled ansträngning 

vid musicerande efter 

interventionen. Flera upplevde 

förbättrad musikalisk prestation. 

Ingen statistiskt signifikant 

skillnad avseende subjektiv 

självskattning mellan grupp 1 och 

grupp 2.  

5p 



 

Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Medoff 

(1999) 

 

 

 

 

 

Undersöka effekten 

av ett 

träningsprogram vid 

muskeloskelettala 

besvär med 

tyngdpunkt på 

hållning och 

rörelsekontroll.  

23 musiker (17 kvinnor, 6 

män, stråk, blås och piano, 

27-44 år) med 

muskeloskelettala besvär 

 

Ingen randomisering. 

 

Endast en interventionsgrupp (IG): 

Träningen innehöll  

1) avslappningsövningar i liggande 

2) hållningsövningar i sittande och 

stående 

3) träning i rörelsekontroll 

4) styrke-och stabilitetsträning med 

fokus på kontroll och uthållighet.  

5) träning av att hitta korrekt 

hållnings-och rörelsemönster 

spelandes på instrumentet.  

Olika, inte 

specificerat. 

Totalt i 

genomsnitt 15 

behandlingar.  

Inte 

specificerat. 

Symtom samt förmåga att 

spela på instrumentet.  

Alla musiker kunde återgå till 

tidigare spelnivå men blev inte 

helt symtomfria.  

1p 

Fry (1988) Undersöka effekten 

av konservativ 

behandling 

respektive vila vid 

överansträngnings-

syndrom.  

175 musiker med  

överansträngningssyndrom 

(pianister, violinister, 

gitarrister och 

klarinettister).  

 

Indelade i grupp 1 

respektive grupp 2 

beroende på grad av skada.  

Grupp 1: lättare skada 

Grupp 2: svårare skada 

Gr 1: konservativt program med  

Övningar i kroppskännedom 

(Alexanderteknik, 

Feldenkraismetoden eller yoga), 

träning av bålmuskulatur(uthållighet 

och styrka). 

 

Gr 2: ”radical rest treatment”, dvs 

musikerna uppmanades att undvika 

aktiviteter som framkallade smärta. 

När smärtfri-lättare styrke-och 

uthållighetsträning.  

Framgår inte.  Framgår inte.  Smärta, funktion och 

återgång till musicerande.  

Framgår inte om det rör 

sig om självskattning eller 

i kombination med 

objektiva mätmetoder. 

 

Flera av de musiker med svårare 

skador accepterade inte 

behandlingen ”radical rest” och 

deltog därmed inte i studien.  

Av de som accepterade 

behandlingen, blev de allra flesta 

mycket bättre, ofta återställda och 

kunde återgå till musicerande. 

Denna förbättring sågs också i 

grupp 1. 
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Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Medoff & 

Short(2002) 

Undersöka resultatet 

av ett 

träningsprogram vid 

överansträngnings-

syndrom.  

Fallstudie: 

Saxofonist med smärta 

dorsalt höger hand, 

handled och underarm. 

Överansträngningsskada 

efter att ha ökat daglig 

speldos.  

Även kronisk 

ländryggssmärta.  

Dålig 

hållning/instrumentposition 

samt problem med 

andningen.  

Avslappningsövningar, 

diafragmaandning, hållningsövningar, 

korrigering av spelposition, övningar 

för rörelsekontroll samt bål stabilitets-

och styrkeövningar.  

Träningsprogram 30 min, 2ggr/v. 

Totalt 12 

veckors 

träning.  

 

Före, direkt 

efter samt 6 

mån efter 

interventionen

.  

Självskattning: 

Arm/hand/ryggsmärta 

 

Objektiva mätningar: 

Bål/arm/handstyrka, 

hållning, spelposition och 

andning.  

Musikern blev smärtfri och kunde 

spela på samma nivå som 

tidigare. Muskelstyrkan ökade, 

hållning och spelposition 

förbättrades markant. Friare 

andning.  
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Bilaga 2. Behandling av muskeloskelettala besvär – fysisk träning i kombination med passiv behandling 

Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Dommer-

holt(2009b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka effekten 

av sjukgymnastisk 

behandling vid 

nerventrapment 

(Wartenbergs 

syndrom), 

triggerpunkter (TP) 

och dålig hållning. 

Fallstudie: 

Kantor/organist/pianist 

med smärta radialsidan 

höger handled och tumme.  

Mjukdelsmobilisering av muskler 

kring armbågen, TP-behandling 

samt nervglidningsövningar. 

Behandling 2 ggr/v. Inskolning i 

pianospel, råd kring spelvanor.  

Även hållningsövningar och 

stabilitets-och styrketräning. 

Totalt 6 

behandlingar 

för 

underarm/hand

problem.  

Hållningsövnin

gar, stabilitets-

och 

styrketräning i 

4 månader.  

Uppföljning 

efter flera år 

Smärta (VAS),  

spelnivå 

 

 

I princip smärtfri vid pianospel 

(VAS=1) och helt smärtfri i 

vardagliga aktiviteter (VAS=0).  

Kunde spela på hög nivå utan 

restriktioner.  

0p 

Hunter 

(2011) 

Undersöka effekten 

av sjukgymnastisk 

behandling vid 

smärta och 

dysfunktion i 

käkleden och nacken 

av myogen orsak. 

Triggerpunkter (TP).  

Även kronisk 

spänningshuvudvärk

. Dålig 

hållning/spelposition

.  

Fallstudie:  

En klarinettist som var 

professionellt anställd och 

spelade i en musikkår.   

 

Stretch av stram muskulatur, 

styrkeövningar för prevertebral 

muskulatur, mjukdelsbehandling 

kring orofaciala muskler samt 

triggerpunkts akupunktur 

(buccinator, temporalis, masseter 

samt suboccipital muskulatur samt 

spec. huvudvärkspunkter). 

Akupunktur 20 min/gång, en 

gång/v.  

8 veckor.  

 

Före samt efter 

1, 4 respektive 

8 behandlingar 

samt efter 4 

mån.  

Självskattning: 

SPFS (patient specifik 

funktions skala), vilka 

aktiviteter som blivit 

påverkade av symtomen 

samt i vilken omfattning 

dessa begränsade musikern 

(Smärta enligt VAS 0-10).  

 

Objektiva mätningar: 

Aktiv käkledsrörlighet 

(protrusion samt max gap). 

Smärta minskade från VAS=2 vid 

samtal samt från VAS=3 vid 

klarinettspel till VAS=0 efter 

interventionen(smärtfri).  

 

Funktionen förbättrades också 

och musikern kunde efter 4 mån 

spela 8 timmar i sträck utan 

symtom och hade återupptagit 

orkesterspel.  
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Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Steinmetz, 

Seidel & 

Niemier 

(2008)  

Undersöka resultatet 

av sjukgymnastisk 

behandling vid 

nack-, skulder- och 

ländryggssmärta.  

Fallstudie: 

Orkesterviolinist med 

vänstersidig nack-och 

skuldersmärta (över 

trapezius samt dorsalt om 

skulderbladet) samt lumbal 

smärta. Triggerpunkter(TP) 

i trapezius, supraspinatus, 

levator scapula samt 

scapulafixerande 

muskulatur.  

Dålig hållning samt 

felaktig instrumentposition. 

Ergonomisk anpassning (nytt 

hakstöd), korrigering av 

spelposition (instruktion i mindre 

utåtrotation samt tejpning av 

skuldran) triggerpunkts behandling, 

stabilitetsträning, styrketräning, 

vattenträning, el terapi.  

4 veckor.  Före och efter 

3 mån.  

Symtom samt återgång till 

musicerande.  

3 mån efter interventionen var 

musikern helt återställd och 

kunde återgå till 

heltidsmusicerande.  

0p 

Quarrier 

(2011) 

Undersöka resultatet 

av sjukgymnastisk 

behandling vid 

muskeloskelettala 

besvär/hypermobilit

et.  

Fallstudie: 

Kvinnlig 

musikhögskolestudent, 

slagverkare/marimbaspelar

e med kronisk bilateral 

handledssmärta (6 mån) 

dorsalt och radialt i 

handleden. Även smärta 

underarm och mellan 

skulderbladen. 

Us/inspektion visade dålig 

hållning, generell 

hypermobilitet samt 

nedsatt proximal stabilitet 

vid spelande.   

Träning i proximal stabilitet (bål, 

axel/skuldra), träning i 

rörelsekontroll, stabiliserande 

handledsortos nattetid samt tejp 

som stöd vid spelande. Successiv 

återgång i marimbaspel.  

28 

behandlingar 

under 8 

månaders tid.  

Före 

interventionen 

samt efter 8 

månader, 12 

respektive 13 

månader efter 

interventionen

s början.  

Självskattning: 

Smärta och funktion enligt 

PRWE och DASH.  

 

Minskning av handledssmärta 

från 82 % till 64 % samt 

hindrande funktion från 81 % till 

40 % enligt PRWE. DASH 

minskade från 75 % till 40 % 

avseende hindrande funktion.  

 

Musikern kunde spela nästan lika 

intensivt som förut, sex timmar 

per dag jft med tidigare 8 timmar.  
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Bilaga 3.  Behandling av muskeloskelettala besvär - enbart passiv behandling 

Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Damian & 

Zalpour 

(2011) 

Undersöka effekten 

av 

stötvågsbehandling 

vid skuldersmärta 

och förekomst av 

triggerpunkter(TP).  

26 musiker (16 kvinnor, 

10 män) med icke-specifik 

skulder och nacksmärta > 6 

mån  

 

Randomiserade i två 

grupper  

Gr 1: traditionell sjukgymnastik 

(massage, muskeltöjning)  

 

Gr 2: traditionell sjukgymnastik + 

Stötvågsbehandling mot TP.  

25 min beh, en gång/v.  

6 veckor  Före och efter 

interventionen. 

Självskattning: 

Symtom, 

funktionsförmåga, 

livskvalitet (VAS, SPADI, 

NPDIQ) och spelvanor.  

 

 

Båda grupperna förbättrades 

avseende smärtupplevelse, 

kroppsmedvetenhet samt att klara 

av högre belastningar.  

Endast gr 2 kunde påvisa en 

signifikant förbättring på SPADI 

och NPDIQ. Framgår inte om det 

är någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

6p 

Dommer-

holt 

(2009b) 

Undersöka effekten 

av olika 

sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder 

vid  

1) hypermobilitet 

2) myofasciellt 

smärtsyndrom 

2 fallstudier: 

1) fagottist med smärta 

vänster 

pekfinger(hypermobilitet/ 

hyperextension pekfinger 

vid spel) 

2) gitarrist med smärta och 

rr-inskränkning (aktiv abd, 

ext MCP-led) vänster 

tumme. 

1) Ergonomisk anpassning genom 

instrumentmodifikation för att 

minska hyperext i pekfingret. Även 

råd gällande bra spelvanor.  

 

 

2) Behandling av TP med dry-

needlingteknik följt av manuell TP-

behandling. Inskolning i gitarrspel. 

Anpassning av instrument.  

1) Framgår inte 

 

 

 

 

 

2) 13 

behandlingar 

totalt 

 

1) Uppföljning 

efter tre år 

 

 

 

 

2) Uppföljning 

efter fem år 

 

1) Smärta (VAS), spelnivå 

 

 

 

 

 

2) Smärta (VAS), rörlighet 

samt spelnivå 

 

1) Ingen smärta, spelar på samma 

nivå som tidigare 

 

 

 

 

2) Full rörlighet och smärtfri i 

alla rr-riktningar, spelade på hög 

nivå utan restriktioner.  
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Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Molsberger 

& 

Molsberger 

(2012) 

Undersöka resultatet 

av 

akupunkturbehandli

ng vid 

muskeloskelettala 

besvär.  

3 fallstudier: 

1) Flöjtist med 

tennisarmbåge höger arm.  

2) Pianist med skulder-och 

armsmärta höger sida.  

3) Klarinettist med 

handledssmärta höger 

hand.  

 

1) Akupunktur: 5 ashipunkter, Li10-

11 höger sida samt Li4 och Gb34 

bilat. 32 minuter/gång. Tillägg 

PaM134, en minuts stimulering.  

2) Aku i ashipunkter, höger sidas 

SJ15, Si12-13, Li10-11. Bilat Gb34, 

Sj5 och Li4.  

3) Aku i ashipunkter plus lokala 

punkter i flera olika meridianer. 

Står ej specificerat vilka punkter.  

1) 10 aku-

behandlingar+5 

underhållsbehan

dlingar.  

 

2) 12 aku-

behandlingar. 

 

3)8 aku-

behandlingar.  

1) Före, direkt 

efter samt 10 år 

efter 

interventionen 

2) Före och 

efter. 

3)Före och 

efter.  

Smärta/funktion/återgång 

till musicerande 

1) Smärtfri.  

2) Helt återställd, kunde spela på 

heltid igen.  

3) Full återhämtning. 
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Bilaga 4.  Behandling av fokal handdystoni  

Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Candia et 

al. (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka effekten 

av CI-terapi och 

sensomotorisk 

återinlärning vid 

fokal handdystoni. 

11 musiker (8 män, 3 

kvinnor, 6 piano, 2 gitarr, 2 

flöjt, en oboe) med fokal 

handdystoni.  

Symtom varat mellan 2-34 

år.  

CI-terapi genom att fixera fingrar 

runt dystona fingret. Musikern fick 

sedan spela olika sekvenser. 

10 min*5 första timmen, 10 min 

paus, andra timmen 10 min*4. Paus 

40 min, sen valfritt musikstycke i 

15-30 sek och upp till 15 min utan 

stödskena (sensomotorisk 

återinlärning), beroende på grad av 

kontroll. Om musikern orkade -mer 

träning med skena.  

Totalt 11/2-21/2 timmes träning/dag 

i 8 dagar. Därefter träning 1 h/dag 

på egen hand.  

Totalt 12 

månader.  

Dag 1,4,8, 1 

mån, 3 mån 

och som mest 

upp till 25 mån 

efter 

interventionen

s slut.  

Observation av felaktig 

fingerposition vid spelande 

(endast första veckan)samt 

självskattning av upplevd 

spelprecision, spelkvalitet 

samt spelnivå 

(långtidsuppföljning).  

Observationen visade ett 

förbättrat rr-mönster samt i större 

utsträckning bibehållet tempo 

utan dystona rörelser för 

gitarrister och pianister.  

Dessa instrumentgrupper 

förbättrades signifikant avseende 

upplevd spelkvalitet och 

precision. Gitarristerna och 

pianisterna kunde också återgå till 

tidigare spelnivå. 

Oboisten och flöjtisterna kunde 

inte påvisa någon långsiktig 

förbättring.   
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Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Berque, 

Gray, 

Harkness & 

Mc Fayden 

(2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka effekten 

av CI-terapi och 

sensomotorisk 

återinlärning vid 

fokal handdystoni.  

8 musiker (7 män, 1 

kvinna). Instrument: gitarr, 

flöjt, säckpipa, oboe och 

ackordeon) med fokal 

handdystoni 

CI-terapi och återinlärning av 

motorisk kontroll. 

Första veckan CI-terapi 2tim/dag: 

10 min spel*5/timme.  

Spelade specifika sekvenser med 

olika fingerkombinationer.  

Veckan därpå introducerades 

återinlärning av motorisk kontroll 

utan skena. Då spelades olika 

musikstycken i långsamt tempo. 30 

min/dag.  

Fortsätta på egen hand med CI-

terapi 30-60 min/dag.  

Totalt 12 

månader. 

Dag 1, dag 8 

samt varannan 

mån i 12 mån 

tid.  

Objektiv mätning genom 

videoinspelning: 

Frekvens av onormala 

rörelser, ändring i 

spelhastighet m h a 

metronom.  

Utvärderades genom att 

musikerna fick spela två 

olika musikstycken, ett 

lättare och ett svårare, som 

från början lätt triggade 

igång dystonin. 

 

Frekvensen av onormala rörelser 

minskade och pekade mot en 

signifikant minskning både för 

det lättare och svårare stycket. 

Den signifikanta minskningen 

uppkom efter 8 mån. 

Metronomhastigheten pekade mot 

en signifikant ökning över tid för 

både lättare och svårare stycket. 
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Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Byl, 

Nagajaran 

& Mc 

Kenzie 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

Undersöka effekten 

av ett 

träningsprogram 

med både generell 

fysisk och mental 

träning samt specifik 

träning av 

sensomotorik.  

3 musiker. 

Interventionsgruppen (IG): 

två flöjtister och en 

säckpipespelare med 

diagnosen fokal 

handdystoni  

 

Kontrollgruppen (KG): 30 

friska vuxna. 

 

IG fick delta i ett program 

innehållandes information/råd kring 

dystoni, konditionsträning, 

stresshantering, 

hållningsövningar/ergonomiska råd 

samt sensomotorisk träning.  

Sensomotorisk träning 1-2 ggr/v, 

1,5-2 tim/gång.  

Generell fysisk 

träning/hållningsövningar 3 ggr/v.  

Sensomotorisk hemträning 1 

tim/dag.  

 

KG: Ingen träning.  

 

Totalt 19 eller 

23 

behandlingstillf

ällen.  

Före och efter 

interventionen. 

Motorisk kontroll, 

sensorisk diskrimination, 

muskeloskelettal färdighet, 

självständighet och 

återgång till musicerande. 

Förbättring i IG med 24 % 

avseende finmotorik, 23 % 

avseende sensorisk 

diskriminering, 32 % avseende 

muskeloskelettala färdigheter 

samt 32 % avseende 

självständighet.  

 

Två av musikerna kunde ta upp 

spelandet igen, varav en med ett 

anpassat spelschema.  
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Bilaga 5.  Prevention av spelrelaterad fysisk ohälsa eller av en kombination av spelrelaterad fysisk och psykisk ohälsa 

Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

De Greef, 

van Wijck, 

Reynders, 

Toussaint 

& 

Hesseling 

(2003)  

Undersöka effekten 

av ett 

träningsprogram vid 

spelrelaterade 

muskeloskelettala 

besvär.  

53 orkestermusiker med 

muskeloskelettala besvär 

 

Randomiserade i två grupper 

Interventionsgrupp (IG): 

Avslappningsövningar, 

hållningsövningar, övningar för 

att stärka övre extremitet samt 

övningar för att kunna hantera 

mental stress. 

45 min träning/gång.  

Fas 1: Generell träning 

Fas 2: Mer instrumentspecifik 

träning 

Fas 3: Träning i spelsituationer 

Kontrollgrupp (KG): Ingen 

behandling 

15 veckor 2 veckor före 

interventionen, 

direkt efter 

samt 3 mån 

efter. 

Självskattning:  

Upplevd fysisk förmåga, 

muskeloskelettala besvär, 

stress, ergonomiska 

problem, arbetsbelastning. 

IG: Statistiskt signifikant 

minskning avseende 

spelrelaterade muskeloskelettala 

besvär samt en generell upplevd 

förbättring av fysisk kapacitet.  

45 % av minskningen av 

muskeloskelettala besvär i IG kan 

förklaras av en förbättrad fysisk 

kapacitet. 

Svårt att utläsa om det 

förekommer statistiskt 

signifikanta skillnader mellan 

grupperna.  
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Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Ackermann

, Adams & 

Marshall 

(2002b) 

Undersöka effekten 

av tejpning av 

violinisters vänstra 

skuldra för att 

förhindra överdriven 

protraktion och 

elevation och 

därmed minska 

risken att drabbas av 

nack-och 

skulderproblem. 

8 violinister (5kvinnor, 3män). 

4 av musikerna upplevde 

smärta i nacke, arm eller 

ländrygg.  

Violinisterna spelade 3 olika 
musikstycken med respektive 
utan tejpning i slumpvis vald 
ordning m h a en metronom. 
Tejpen fästes från acromion ner 
till Th8-nivå samt från 
acromion och ner till Th4-nivå.  

Ej specificerat.   Efter varje 

framförande 

av de tre 

musikstyckena 

med resp. utan 

tejp.  

Objektiv mätning: 

EMG: Muskelaktivitet i 

m.trapezius, 

sternocleidomastoideus 

samt scapula retraherande 

muskulatur.  

Observation av inspelning: 

Musikaliskt utförande 

enligt blindad granskare.  

 

Självskattning: 

Nivå av komfort, postural 

support, kvalitet på 

musikaliskt framförande, 

eventuella symtom som 

smärta 

(Enligt VAS från 0-10) 

Tejpning ökade muskelaktiviteten 

i övre trapezius med i genomsnitt 

49%. I övriga muskler endast små 

skillnader.  

Musikaliskt utförande 

försämrades, musikern upplevde 

sämre koncentration och kände 

sig inte bekväm med tejpen.  

Inga skillnader avseende upplevd 

smärta eller stöd av tejpen.  
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Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Fjellman-

Wiklund, 

Grip, 

Andersson, 

Karlsson & 

Sundelin 

(2004) 

Undersöka effekten 

av Basal 

Kroppskännedom(B

K) på 

spelteknik/spelpositi

on/ hållning samt 

muskulär 

anspänning.  

Interventionsgruppen (IG): 

5 orkesterviolinister (2 

kvinnor, 3 män) 

 

Kontrollgruppen (KG): 9 

violinlärare/studenter (5 

kvinnor, 4 män).   

Ingen av deltagarna var 

smärtpåverkade och alla 

spelade på en hög nivå.  

 

Träning i BK, en 90 min 

lektion/vecka. 

Totalt i 8 

veckors tid.  

Före och efter 

interventionen. 

Subjektiv skattning genom 

intervju: 

Andning, muskulär 

anspänning, postural 

kontroll och koncentration. 

 

Objektiv mätning(EMG): 

Muskelaktivitet i 

m.trapezius 

Upplevda förbättringar avseende 

andning, muskulär anspänning, 

postural kontroll och 

koncentration.  

 

Muskelaktiviteten var lägre i 

vänster sidas trapezius men 

aktiviteten varade längre jft med 

höger sida, för både IG och KG. 

Inga statistiska skillnader mellan 

IG och KG. Individuella 

skillnader mellan olika individer 

var vanligt förekommande.  
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Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Spahn, 

Hildebrandt 

& 

Seidenglan

z (2001)  

 

 

 

 

 

 

Undersöka effekten 

av ett 

preventionsprogram 

(primär+ 

sekundärprevention) 

avseende både 

fysisk och psykisk 

hälsa.  

44 musikhögskolestudenter. 

22 musiker i  

interventionsgrupp (IG) 

respektive kontrollgrupp (KG). 

 

Ingen randomisering.   

 

Fler musiker i KG hade vid 

interventionens start 

muskeloskelettala besvär.  

IG deltog i ett 

preventionsprogram 

innehållandes både teoretiska 

och praktiska lektioner.  

Teorin innehöll bla lektioner i 

anatomi, fysiologi och motorisk 

kontroll.  

Praktiska övningar innehöll 

olika avslappningstekniker, 

andningsövningar, 

hållningsövningar, 

rörelseträning och 

stabilitetsträning för bål och 

extremiteter, praktisk analys av 

spelteknik samt olika övningar 

på scen.  

En 2 timmar lång lektion per 

vecka.  

KG: Deltog inte i ovan nämnda 

program men fick liksom IG 

delta i självskattning före och 

efter interventionen.  

17 veckor.  Före och efter 

interventionen. 

Självskattning:   

Upplevd fysisk och 

psykisk hälsa och 

förekomst av 

spelrelaterade symtom 

samt musikerns 

copingförmåga, 

Spelrelaterade fysiska symtom 

och ångest minskade i båda 

grupperna. Vid jämförelse mellan 

grupperna kunde en statistiskt 

signifikant minskning påvisas i 

IG men inte i KG avseende 

fysiska symtom. Båda grupperna 

förbättrades signifikant avseende 

ångest, men IG något mer jämfört 

med KG. Båda grupperna kunde 

påvisa en signifikant förbättring 

avseende depression, inga 

skillnader mellan grupperna.  

Musikernas copingförmåga 

förbättrades också i båda 

grupperna men endast signifikant 

i IG jämfört med KG.  
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Författare Syfte Försökspersoner Intervention Interven- 

tionstid 

Tester & 

Uppföljning 

Utvärderingsvariabler Resultat PEDRO 

Zander, 

Votmer & 

Spahn 

(2010) 

Undersöka effekten 

av ett 

preventionsprogram 

(primär+sek.prev) 

avseende både 

fysisk och 

psykisk/kognitiv 

hälsa.  

144 musiker/lärarstuderande 

deltog i  

interventionsgruppen (IG). 

 

103 musiker/lärar- 

studerande i kontrollgrupp 1 

(KG1) samt 278 

medicinstuderande i 

kontrollgrupp 2 (KG2).  

 

Ingen randomisering.  

Preventionsprogram 

innehållande  

Tre delar.  

Del 1: lektioner i funktionell 

anatomi och fysiologi, både 

teoretiska och praktiska 

lektioner (de praktiska enligt 

Feldenkrais metoden). 

Del 2: praktiska lektioner i 

hälsopromotion och prevention 

genom övningar kopplade till 

dagligt musicerande, 

individanpassade övningar, 

instrumentspecifika övningar 

samt stresshanteringstekniker. 

Del 3: fler pratiska 

övningar(avslappning/Feldenkr

ais) samt mer 

instrumentspecifik träning.  

32 timmars 

undervisning 

under ett års 

tid.  

Före 

interventionen, 

direkt efter 

samt ett år 

efter 

interventionen

s slut.  

Fysiska och 

psykiska/kognitiva 

symtom.  

IG bibehöll eller förbättrades 

avseende psykisk hälsa jft med 

KG1 där färre blev bättre och 

flera dessutom sämre. IG 

påvisade inga statistiskt 

signifikanta skillnader, men det 

gjorde däremot KG1.  Kvinnor 

hade generellt sämre psykisk och 

fysisk hälsa jft med männen 

(Statistiskt signifikanta 

skillnader). Musiker upplevde fler 

psykiska symtom jft 

medicinstuderande vid alla 

mättillfällena (Statistiskt 

signifikanta skillnader).  

 

Somliga lärarstudenter och 

musikerstudenter förbättrades 

men några lärarstudenter blev 

sämre avseende fysiska symtom. 

(Signifikanta skillnader) 

 

KG1 förbättrades avseende 

fysiska symtom (ej signifikant).  
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