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Abstrakt 

Introduktion: Subacromiellt impingement syndrom (SIS) är ett smärttillstånd i axelleden 

som orsakas av ett begränsat utrymme mellan acromion och överarmen. Orsakerna till SIS 

kan vara olika; sjukdomstillstånd i acromion eller skapula, en störd humeroskapulär rytm, 

protratherad skuldra eller obalans i muskelaktivering. Av alla personer som söker primärvård 

för skuldersmärta är SIS den vanligaste orsaken till smärtan med en prevalens på 30-86 %. 

Fysioterapeutisk behandling rekommenderas som primär behandling vid SIS.  

Syfte: Syftet med studien var att sammanställa och granska den vetenskapliga litteraturen 

kring effekten av skulderstabiliserande träning och/eller träning av rotatorkuffen hos personer 

med subacromiellt impingement syndrom, med avseende på smärta och funktion. Metod: En 

litteratursökning genomfördes i de medicinska databaserna AMED, CINAHL, Portalen 

ProQuest, PubMed, Physical Education Index och Scopus. Sökningen resulterade i sju 

inkluderade studier som motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna. Studierna 

granskades med PEDro-skalan och fördes sedan över till en modifierad version av SBU:s 

bevisvärdering för bedömning av kvalitet. Resultat: Tre studier med högt bevisvärde och en 

studie med medelhögt bevisvärde visade att muskelträning av skulderstabiliserande 

muskulatur och/eller rotatorkuff gav en signifikant reducerad smärta jämfört med andra 

interventioner. Två studier med högt bevisvärde och en studie med medelhögt bevisvärde 

visade en signifikant förbättrad funktion jämfört med andra interventioner. Konklusion: 

Skulderstabiliserande träning och/eller träning av rotatorkuffen kan reducera smärta och 

förbättra skulderfunktionen hos personer med SIS. Fler studier som undersöker effekterna av 

enbart skulderstabiliserande träning och träning av rotatorkuffen vid SIS efterlyses. 

 

Nyckelord: funktion, rotatorkuff, smärta, stabiliserande muskelträning, subacromiellt 

impingement syndrom. 
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1. Introduktion 

1.1 Anatomi och funktion 

Skuldran är en biomekaniskt komplex kroppsdel som är sammansatt av skuldergördeln och 

axelleden. Skuldergördeln består av leden mellan nyckelbenet och skulderbladet 

(acromioklavikularleden) leden mellan nyckelbenet och bröstbenet (sternoklavikularleden) 

och skulderbladets rörelse mot bröstkorgen. Skulderbladet bidrar till funktionen av 

skuldergördeln på många olika sätt och verkar som en anatomisk och kinematisk länk mellan 

bålen och armen (1). Muskler som är involverade i skuldergördelns rörelser är pectoralis 

minor, serratus anterior,  subclavius, levator skapula, rhomboidéer och trapezius. Dessa 

muskler tillsammans ger skuldergördeln stabilitet och flexibilitet (2). 

Axelleden, eller glenohumeralleden, är den led i kroppen som har störst rörelseomfång och 

kan utföra rörelser i flexion, extension, inåt- och utåtrotation samt abduktion och adduktion 

(1). Axelleden står normalt för en abduktionsrörelse upp till 120 grader, men tack vare 

skulderbladets förmåga att röra sig över bröstkorgen och ändra ledpannans läge möjliggörs 

större rörelsemöjligheter för skuldran än de normala 120 graderna abduktion som axelleden 

står för. Detta sker genom att acromioklavikularleden och sternoklavikularleden hjälper 

skulderbladet att utföra rörelsen, vilket medför att cirka 180 graders abduktion kan uppnås i 

axelleden. Dessa kombinerade rörelser kallas för den humeroskapulära rytmen (2).  

Ledkulan på överarmen är tre gånger så stor som skulderbladets ledhåla vilket ställer stora 

stabilitetskrav på ligament och muskulatur runt och omkring axelleden. Muskulaturen som 

omgärdar axelleden kallas rotatorkuffen och består av supraspinatus, infraspinatus, 

subscapularis och teres minor (3). Rotatorkuffens muskler bidrar med nödvändig kraft vid till 

exempel en kaströrelse, men även bromsa kraften och stabilisera ledhuvudet i ledpannan och 

på så sätt bidra till axelns stabilitet (1). Försämrade funktioner i rotatorkuffen stör stabiliteten 

och en ökad glidning i axelleden kan ske vid rörelse av armen (4). 

 För att ytterligare öka stabiliteten är skulderbladets ledhåla försedd med en broskring som 

fungerar som en sugkopp och centrerar överarmens ledhuvud i ledhålan (4). Detta 

tillsammans med skulderbladets position bidrar till stabilitet av skuldergördeln vid alla 

rörelser i axelleden. Det normala rörelsemönstret för skulderbladet vid elevation av armen är 

uppåtrotation och bakåtippning samt elevation och retraktion av nyckelbenet (5).  



 

 2 

Vid armelevation minskas även det subacromiella rummet, utrymmet mellan acromion och 

överarmen, där många mjukdelar finns (4). Hos personer med subacromiellt impingement 

syndrom (SIS) ses ofta en minskad uppåtrotation och utåtrotation av skapula. Detta gör att det 

subacromiella rummet blir ännu trängre och vävnader riskerar att klämmas och orsaka smärta 

i axeln. Detta tros vara en bidragande faktor till subacromiellt impingement syndrom (6).   

1.2 Subacromiellt impingement syndrom 

Skuldran utsätts dagligen för ett stort antal rörelser och för att dessa ska fungera optimalt 

krävs normal funktion av skuldran och intilliggande muskler. Rörelserna är beroende av 

samverkan mellan de olika lederna som utgör skuldergördeln och en obalans i 

muskelaktiveringen kring dessa leder kan skapa förändring i rörelsemönstret, vilket kan ge 

upphov till skada och funktionsstörningar (7).  

 

En vanlig orsak till nedsatt funktion i skuldrorna är smärta, vilket drabbar en utav tre vuxna 

(8). SIS är den största orsaken till skuldersmärtorna och av de patienter som söker primärvård 

på grund av skuldersmärta så har 30-86% subacromiellt impingement syndrom (9). SIS är ett 

smärttillstånd i axelleden som orsakas av ett begränsat utrymme mellan acromion och 

överarmen (4). Ett flertal faktorer har identifierats vara orsaken till det minskade utrymmet, 

såsom sjukdomstillstånd i acromion eller skapula, en störning i den humeroskapulära rytmen 

eller en protratherad skuldra. Dessa faktorer sammanfaller ofta tillsammans med de kliniska 

symtom som är vanligt vid SIS (10).  

 

Subacromiellt impingement syndrom kan delas in i två grupper; primär- och sekundär 

impingement. Primär impingement innebär en försvagad, förtjockad eller skadad 

supraspinatussena till följd av upprepad eller långvarig överansträngning (4). Benpålagring 

och olika utformning av acromion kan även minska utrymmet i det subacromiella rummet och 

öka risken för primär impingement (11). Sekundär impingement kan uppstå vid obalans av 

ledhuvudets rörelser i ledpannan och rotatorkuffens muskulatur. Detta gör att ledhuvudet 

pressas mot acromion och orsakar inklämning av mjukdelar (4).  

 

I en studie av Ludewig et al sågs en ökad muskelaktivitet i övre trapezius tillsammans med en 

minskad aktivitet i nedre trapezius och serratus anterior hos personer med SIS. Teorin bakom 

detta tros vara att den förändrade muskelaktiviteten till följd av ett onormalt rörelsemönster av 

skulderbladet kan vara en bidragande orsak till SIS (12).  
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1.3 Fysioterapi och behandling 

Smärta, stelhet och nedsatt rörlighet är exempel på funktionsnedsättningar som kan härledas 

till skador och sjukdomar i rörelseorganen (11). Ett av många syften med fysioterapi är att 

patienten ska kunna bibehålla eller återfå en så optimal funktionsförmåga som möjligt, för att 

på så vis kunna vara delaktig i vardags- och arbetslivet (13). Det finns många olika typer av 

fysioterapeutisk behandling när det gäller smärta och funktionsnedsättning i skuldran som till 

exempel ultraljud, akupunktur, manuell terapi och stretching (14).  

 

Vid subacromiellt impingement syndrom är farmakologisk behandling såsom 

kortisoninjektioner och antiinflammatoriska läkemedel tillsammans med kortvarig vila 

vanliga behandlingsåtgärder (4). Om det förekommer benpålagringar eller senrupturer kan 

kirurgi vara det mest lämpliga behandlingsalternativet (11). Fysioterapeutisk behandling 

rekommenderas som primär behandling vid SIS (11) i form av träning för skuldrans 

muskulatur och stabilitet (4,15). Målsättningen med en konservativ behandling vid SIS är att 

minska en eventuell inflammationsprocess och underlätta läkning av rotatorkuffen (16). 

Behandlingen utformas utifrån patientens besvär, där syftet alltid är att eliminera symtom och 

återfå optimal funktion (1).  

 

Då antiinflammatoriska läkemedel är en vanlig behandling för att reducera smärta hos 

patienter med SIS (1) uppstod en tanke om vilken effekt specifik träning har vid detta 

syndrom, därav syftet till denna studie.  
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2. Syfte 

Syftet med studien var att sammanställa och granska den vetenskapliga litteraturen kring 

effekten av skulderstabiliserande träning och/eller träning av rotatorkuffens muskulatur hos 

personer med subacromiellt impingement syndrom.  

 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilken effekt har den skulderstabiliserande träningen och/eller träning av rotatorkuffens 

muskulatur på smärta? 

2. Vilken effekt har den skulderstabiliserande träningen och/eller träning av rotatorkuffens 

muskulatur på funktionen? 
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3. Material och metod  

3.1 Studiedesign 

En systematisk litteraturstudie har som syfte att samla ihop all vetenskaplig litteratur som 

finns inom ett givet kunskapsområde (17, 18). Eftersom avsikten med studien var att granska 

och sammanställa forskningsresultat valdes litteraturstudie som design.  

 

 3.2 Avgränsning och problemformulering 

Som modell för avgränsning av problemet och strukturering av frågeställningar valdes DIKE-

modellen vilket står för diagnos, intervention, kontroll och effektmått (19), se Tabell 1. 

Tabell 1. Problemformulering enligt DIKE-modellen. 

D I K E 

Subacromiellt 

impingement 

syndrom 

Skulderstabiliserande träning och/eller 

träning av rotatorkuffens muskulatur 

All annan 

intervention 

Smärta 

Funktion 

 

3.3 Inklusions- och exklusionskriterier  

I tabell 2 visas studiens inklusions- och exklusionkriterier. 

 Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier 

Vetenskapligt granskade (peer-reviewed) 

artiklar 

Studier med farmakologisk behandling 

Artiklar på svenska eller engelska Studier utan tillgängligt abstrakt 

Studier gjorda på människor Studier som inte redovisar 

interventionsövningarna  

Artiklar som berör subacromiellt 

impingement syndrom 

 

Artiklar som innefattar muskulär träning av 

skulderstabilisatorer och/eller rotatorkuffens 

muskulatur 

 

Artiklar med smärta och funktion som 

utfallsmått 
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3.4 Sökstrategi  

Sökorden ”shoulder impingement syndrome” och ”physical therapy modalities” togs fram via 

sökning i Svensk MeSH (20). För att hitta lämpligt formulerad sökstrategi för respektive 

databas hämtades indexeringsorden (19) för ”shoulder impingement syndrome” och ”physical 

therapy modalities” från respektive databas ordlista, så kallad tesaurus. I PubMed kallas 

ordlistan för “MeSH”, i AMED ”subjects” och i CINAHL för ”cinahl headings”. Sökordet 

”physical therapy modalities” valdes därför att stabiliserande träning är beskrivet på olika sätt 

i studier och det var därför svårt att hitta ett lämpligt sökord. Sökorden kombinerades sedan 

på ett korrekt sätt enligt boolesk sökteknik (21). Sökordskombinationerna som användes var: 

”Shoulder impingement syndrome” AND ”Shoulder impingement syndrome/rehabilitation” 

AND ”Shoulder impingement syndrome/therapy” AND ”Physical therapy modalities” 

”Shoulder impingement syndrome” AND ”Physical therapy modalities” 

”Shoulder impingement syndrome” AND ”Physical therapy”  

”Shoulder impingement syndrome” AND ”Physiotherapy” 

”Shoulder impingement syndrome” AND ”Physical therapy” OR ”Physiotherapy” 

 

I databaserna Physical Education Index och Portalen ProQuest blev antalet sökträffar lågt. 

Boolesktermen OR lades därför till för att utöka antalet träffar i sökningen (21).  

 

3.5 Artikelsökning 

En litteratursökning utfördes i de medicinska databaserna AMED, Cinahl, Portalen ProQuest, 

PubMed, Physical Education Index och Scopus. Sökningarna utfördes från 2015-10-07 till 

2015-10-27. Innan huvudsökningen utfördes en testsökning för att ta reda på vilka 

sökmängder som kunde förväntas samt hur studier är indexerade (19). En översikt av 

litteratursökningen visas i tabell 3. Vid huvudsökningen resulterade litteratursökningen i totalt 

477 träffar. Träffarna granskades utifrån artiklarnas titel och tillgängliga abstrakt och 112 

stycken artiklar ansågs vara relevanta för studiens syfte. Därefter sorterades 13 stycken 

dubbletter bort och resterande 99 artiklar lästes i fulltext. Sju stycken artiklar uppfyllde 

inklusionskriterierna och inkluderades i resultatet. Efter att granskat de inkluderade studiernas 

referenslistor inkluderades ingen ny studie.  
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Tabell 3. Tabellen visar sökresultat, sökord och avgränsningar för respektive databas.   

Databaser Sökord Träffar Relevanta 

artiklar 

Dubbletter Inkluderade 

artiklar 

PUBMED MeSH-termer: 

Shoulder impingement syndrome 

AND 

Shoulder impingement 

syndrome/rehabilitation AND 

Shoulder impingement 

syndrome/therapy AND 

Physical therapy modalities  

 

Avgränsningar: english, humans 

 

1154 

 

145 

 

145 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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CINAHL Subjecttermer: 

Shoulder impingement syndrome 

AND 

Physical therapy 

 

Avgränsningar: english, humans, 

peer-reviewed 

 

309 

 

54 

 

 

 

 

19 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

AMED Subjecttermer: 

Shoulder impingement syndrome 

AND 

Physiotherapy 

 

Avgränsningar: english 

 

134 

 

17 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

SCOPUS Fritextsök: 

”Shoulder impingement syndrome” 

AND 

”Physical therapy modalities” 

 

Avgränsningar: english,human, 

humans 

 

1925 

 

117 

 

 

 

27 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

PHYSICAL 

EDUCATION 

INDEX  

Fritextsök: 

”Shoulder impingement syndrome” 

AND 

”Physical therapy” OR 

Physiotherapy   

 

Avgränsningar: english, humans, 

peer-reviewed 

 

36 

 

17 

23 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

PORTALEN 

PROQUEST 

Fritextsök: 

”Shoulder impingement syndome” 

AND 

”Physical therapy” OR 

Physiotherapy  

 

Avgränsningar: english, peer-

reviewed 

 

326 

 

137 

170 

 

 

 

 

25            

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

0 

 TOTALT 477 112 13 7 
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3.6 Analys  

För kvalitetsgranskning av artiklarna användes PEDro scale, se Bilaga 1. Skalan innehåller 

elva olika kriterier och kan ge högst elva poäng, ju högre poäng desto bättre kvalitet. Frågorna 

är konstruerade så att det önskvärda svaret på respektive fråga är ”ja”. Varje punkt i skalan 

finns beskrivet i text där det står väl beskrivet vad som ska finnas med i artikeln för att 

kriteriet ska anses vara uppfyllt. Kvalitetsgranskning av artiklar är en förutsättning för att ta 

reda på studiernas tillförlitlighet. Samtliga sju inkluderade artiklar granskades enligt PEDro-

skalan av författarna själva. Efter granskningen översattes poängen till SBU:s bevisvärdering 

från en tidigare använd modell (22), se Tabell 4.  

 

Tabell 4.  Poäng enligt PEDro-skalan omsatta till bevisvärde enligt SBU. 

PEDro-scale Bevisvärde enligt SBU 

8-11 Högt bevisvärde 

Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. 

Kan vara en stor, randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller 

utvärdering av en behandlingsform. För övriga områden: uppfyller väl på 

förhand uppställda kriterier. 

4-7 Medelhögt bevisvärde  
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra 

geografiska områden, matchade grupper eller liknande. För övriga områden: 

Uppfyller delvis på förhand uppställda kriterier. 

0-3 Lågt bevisvärde  
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade 

kontroller (retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive 

inte fått en viss behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga 

områden: uppfyller dåligt på förhand uppställda kriterier. 

Data i kolumn 1 är hämtad från Juhlin, Smeds-Isaksson, Tano-Nordin(22) 

Data i kolumn 2 är hämtat från M. Britton(23)  

 

3.7 Etiska överväganden 

Viktigt i litteratursammanställningen var att granska och sammanställa den vetenskapliga 

effekten inom det givna området för att kunna bidra med ytterligare kunskap(24). Allt 

insamlat material har presenterats och redovisats på ett sanningsenligt sätt och författarna har 

hållit sig objektiva i tolkningen av den information som hittats. Författarna har inte medvetet 

förvrängt eller uteslutit fakta för att gagna studiens resultat. Alla inkluderade artiklars resultat 

har redovisats oavsett om de har talat för eller emot behandlingsmetoden(18). Författarna 

kontrollerade även att de inkluderade artiklarna hade fått ett etiskt godkännande.  
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4. Resultat 

Av de totalt sju studierna som uppfyllde inklusions -och exklusionskriterierna var fem 

stycken randomiserade kontrollerade studier(25-29) och två stycken kontrollerade kliniska 

studier(30,31). Antalet studiedeltagare varierade mellan 22-67 personer där medelåldern var 

46,7 år. Majoriteten av studiedeltagarna var män. Interventionerna utfördes två till sju gånger 

i veckan och pågick från tre veckor upp till tio veckor. Tre av de sju studierna innehöll 

övervakad träning i kombination med hemträningsprogram (26,27,30), två studier 

innefattades enbart av hemträning (25,31), en studie bara övervakad träning (28) och en studie 

hade hemträning i interventionsgruppen och övervakad träning i kontrollgruppen (29).  

Samtliga sju (25-31) studier innefattade någon form av muskelträning, där fokus låg på 

skulderstabiliserande muskulatur och/eller rotatorkuffens muskulatur. Fem utav studierna 

använde elastiskt motståndsband som redskap vid muskelträningen (25,26-30), varav en av 

studierna kombinerade motståndsbandsträningen med hantlar (25). Två studier redovisade 

inte vilka redskap som användes vid muskelträningen (26,31).  

Sex studier (25-29,31) använde även någon typ av stretching för skulder- eller 

omkringliggande muskulatur. Fyra studier (26,28,29,30) tillämpade mobiliserande övningar 

för att öka rörligheten i skuldran och axelleden. Träning av motorisk kontroll användes i två 

studier (26,31) med syftet att lära deltagarna att positionera skuldran korrekt. Ytterligare två 

interventioner förekom i varsin studie, värmeomslag (30) och triggerpunktsbehandling (31). 

 

4.1. Smärta 

Samtliga sju studier (25-31) hade smärta som utfallsmått. För att utvärdera smärta användes 

Visual Analog Scale (VAS) (26-31), Visual Numeric Rating Scale (VNRS), Shoulder Pain 

and Disability Index (SPADI) och University of California at Los Angeles Criteria (UCLA). 

4.1.1 Effekt på smärta 

Två studier (25,26) med högt bevisvärde och en studie (31) med medelhögt bevisvärde visade 

att muskelträning av rotatorkuffen och/eller skulderstabiliserande muskulatur gav en 

signifikant reducerad smärta jämfört med andra interventioner. En studie (28) med högt 

bevisvärde visade en signifikant minskad vilosmärta hos deltagarna men ingen signifikant 

skillnad i smärta kunde ses hos deltagarna i aktiv rörelse. En studie (30) med medelhögt 

bevisvärde visade en signifikant smärtreducering i båda utfallsmåtten, dock jämförde studien 

inte effekterna mellan grupperna utan endast inom grupperna. I två studier med högt 
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bevisvärde (27) respektive medelhögt bevisvärde (29) visade endast kontrollgruppen 

signifikanta förbättringar på smärta.  

 

4.2 Funktion 

Samtliga sju studier (25-31) hade funktion som utfallsmått. För att utvärdera funktionen 

användes Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), University of California at Los 

Angeles Criteria (UCLA), Shoulder Rating Questionnaire (SRQ), Shoulder Disability 

Questionnaire (SDQ), modifierad Owestry Low Back Disability Questionnaire (OLBDQ), 

ursprunglig- och förkortad version av Disability of Arm, Shoulder and Hand 

(DASH/QuickDASH), Neer Questionnaire Score (NQS). 

4.2.1 Effekt på funktion 

Två studier (25,26) med högt bevisvärde och en studie (31) med medelhögt bevisvärde visade 

att träning av skulderstabiliserande muskulatur och/eller träning av rotatorkuffen gav en 

signifikant förbättrad funktion jämfört med andra interventioner. En studie (30) med 

medelhögt värde visade en signifikant förbättrad funktion inom grupperna, resultat mellan 

grupperna jämfördes ej. I två studier med högt bevisvärde (27) respektive medelhögt 

bevisvärde (29) visade endast kontrollgruppen signifikant förbättrad funktion. En studie med 

högt bevisvärde (28) visade inga signifikanta förbättringar mellan grupperna.
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Tabell 5.  Sammanställning av studier innehållande skulderstabiliserande träning och/eller träning av rotatorkuffen vid SIS. 

Författare Design Deltagare (n) Interventionsgrupp 1 

 (IG1) 

Interventionsgrupp 2 

(IG2) 

Interventions- 

period 

Utfallsmått Resultat PEDro 

Ludewig et 

al. 

2005 (25) 

 

RCT n = 67 

 

Manliga 

byggnadsarbetare 

 

Medelålder ± SD: 

48.0 ± 1.8 (IG1) 

49.2 ± 1.8 (IG2) 

49.4 ± 2.5 (IG3) 

 

Stretching: 

5x30sek dagligen  

Pectoralis minor och bakre 

skulderstretch 

 

Muskelavslappningsövning: 

5 ggr/dag 

Övre trapezius 

 

Muskelträning: 

Serratus Anterior- 

ryggliggande 

skapularetraktion och 

armelevation med hantel 

 

Utåtrotation av arm i stående 

med Theraband (blå färg)- 

från armen nära kroppen till 

abducerad arm 

 

Dosering: 

Vecka 1: 3 set x10 reps 

Vecka 2: 3x15 

Vecka 3: 3x20 

 

Övrigt: 

Hemträning 

Två kontrollgrupper 

(IG2+IG3) 

 

Symtomatisk grupp 

och icke symtomatisk 

grupp 

 

Ingen intervention i 

dessa grupper 

8 v. träning 

 

Uppföljning 

efter 8-12 v.  

 

Smärta och 

funktion: 

Modifierad 

SPADI 

 

Funktion: 

SRQ  

 

 

 

Smärta:  

IG1 visade en 

signifikant 

reducerad 

arbetsrelaterad 

smärta jmf med 

IG2+IG3 

 

Funktion: 

IG1 hade 

signifikant 

förbättrats i SRQ 

och SPADI jmf 

med IG2+IG3  

8/11 

Högt 

Förkortningar: RCT; Randomized Controlled Trial, SD; Standard Deviation, sek; sekunder, ggr/dag; gånger per dag, reps; repetitioner, v; veckor, SPADI; Shoulder Pain 

and Disability Index, SRQ; Shoulder rating Questionnaire, jmf; jämfört. 
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Struyf 

et al. 

2012 

(26) 

RCT n = 22 

 

Män n = 10 

Kvinnor n = 12 

 

Medelålder ± SD: 

45.4 ± 15.1 (IG1) 

46.2 ± 13.5 (IG2) 

 

 

 

 

Fokus på 

skapulaorientering 

 

Mobilisering: 

Passiv mobilisering för att 

öka uppåtrotation och 

bakåttippning av scapula. 

 

Stretching:  
Levator scapula, 

rhomboideer och pectoralis 

minor 

 

Motorisk 

kontrollträning: 

Skapulaorientering, där 

patienten ska lära sig att 

hitta rätt position  

 

Muskelträning:  
Nedre och mellersta 

trapezius samt serratus 

anterior  

 

Övrigt: 

Övervakad träning  

-Varje behandlingssession 

varade ca 30 min, och 

undervisades av en 

terapeut 

 

Hemträning 10 reps 1 

ggn/dag 

Fokus på manuell terapi och 

träning 

 

Muskelträning: 

Excentrisk muskelträning av 

rotatorkuffen i flexion, extension, 

utåt-och inåtrotation med elastiskt 

motståndsband  

 

Manuell terapi: Multidirektionell 

mobilisering av GH-leden, 

friktionsmassage, 

ultraljudsbehandling av det 

subacromiella området 

 

Övrigt: 

Övervakad träning. 

Hemträning 15 min 1 ggn/dag 

 

Totalt 9 behandlingstillfällen om 30 

min, med undervisande terapeut 

4-8 v. 

 

Uppföljning 

efter 12 v.   

Smärta: 

VNRS 

VAS 

 

 

 

Funktion:  

SDQ   

 

 

Smärta: 

IG1 visade en signifikant 

reducerad smärta i 

VNRS jmf med IG2.  

Effekten kvarstod vid 

uppföljning  

 

Funktion: 

IG1 hade en signifikant 

förbättring i SDQ jmf 

med IG2  

9/11 

Högt 

Förkortningar: RCT; Randomized Controlled Trial, SD; Standard Deviation, ggr/dag; gånger per dag, ca; cirka, min; minuter, GH-led; glenohumeralled, ggn/dag; gång per 

dag, v; veckor, VNRS; Visual Numeric Rating Scale, VAS; Visual Analog Scale, SDQ; Shoulder Disability Questionnaire, jmf; jämfört. 
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Bang 

et al 

2000 

(27) 

RCT n= 52 

 

Män n=30 

Kvinnor n= 22 

 

Medelålder ± SD: 

42 ± 10.1 (IG1) 

45 ± 8.4 (IG2) 

 

24-65 år 

Träningsgrupp 

 

Stretching: 

anterior 

skuldermuskulatur, 

posteriora ledkapseln 

omkringliggande 

muskulatur. 

30 sek x 3 med 10 sek 

intervall 

 

Muskelträning: 

skulderflexion, 

abduktion, rodd och 

horisontell extern 

extension – rotation. 

3 set x 10 reps, 60 sek 

vila mellan varje set. 

Utförs med 

motståndsband 

 

Övningar utan 

utrustning; 

press-up   

push up plus 

Utfördes till utmattning, 

dock max 25 reps 

 

2 behandlingar/v i 3 v 

 

Övrigt: 

Övervakad träning 

Hemträning 

Manuell terapi-grupp 

 

Manuell terapi: 

glidmobilisering för att öka ROM av 

GH-led i flexion, extension, 

abduktion, rotation 

 

Mjukdelsmassage och stretching: 

pectoralis minor, infraspinatus, 

teres minor, övre trapezius, 

sternocleidomastoideus och scalenii-

muskulatur 

 

Hemövningar: 

självmobilisering med kaudal glidning 

i GH-leden 

 

 

2 behandlingar/v i 3 v 

 

Övrigt: 

Övervakad träning 

3-4 v. 

 

Uppföljning 

efter 8 v. 

Smärta: 

VAS 

 

Funktion: 

Modifierad 

OLBDQ 

 

 

Smärta: 

IG2 visade en signifikant 

lägre smärta vid v 8 jmf 

med IG1 

 

Funktion: 

IG2 hade en signifikant 

förbättrad funktion i 

OLBDQ jmf med IG1  

 

 

8/11 

Högt  

Förkortningar: RCT; Randomized Controlled Trial, SD; Standard Deviation, sek; sekunder, reps; repetitioner, v; vecka, ROM; Range of Motion, GH-led; 

glenohumeralleden, VAS; Visual Analog Scale, OLBDQ; Owestry Low Back Disability Questionnaire, jmf; jämfört. 
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Marzetti 

et al  

2014 (28) 

RCT n=48 

 

Män n=21 

Kvinnor n=27  

 

Medelålder ± SD: 

61.6 ± 11.2 (IG1) 

62.6 ± 13.9 (IG2) 

 

 

Träningsgrupp 

 

Muskelträning: 
rotatorkuff 

skapulastabiliserande 

muskler 

 

Stretching 

 

Codmans pendulum: 

Armpendlingsövningar 

 

Träning med 

elastiskt 

motståndsband  

 

3 träffar/v i 5 v.  

 

Övrigt: 

Övervakad träning  

Neurokognitiv träningsgrupp 

 

Neurokognitiv träning för att 

hjälpa patienten att kontrollera 

patologiska element såsom stelhet 

och smärta 

 

3 övningar för att återställa 

balansen i skuldermuskulaturen.  

4 övningar för att centrera caput 

humerii i cavitas glenoidale. 

3 övningar för att öka ROM av 

skuldran 

 

Övrigt: 

Övervakad träning 

5 v. 

 

Uppföljning 

efter 12 v och 

24 v. 

Smärta: 

VAS i vila och 

vid aktiv 

rörelse 

 

Funktion: 

QuickDASH 

Smärta: 

En signifikant minskad 

vilosmärta kunde ses 

mellan grupperna, till 

fördel för IG2 

 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna i aktiv 

rörelse 

 

Funktion: 

Ingen signifikant 

skillnad kunde ses 

mellan grupperna i 

QuickDASH  

8/11 

Högt 

Förkortningar: RCT; Randomized Controlled Trial, SD; Standard Deviation, ROM; Range of Motion, v; vecka, VAS; Visual Analog Scale, QuickDASH; Disabilities of the 

Arm, Shoulder and Hand.
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Senbursa et 

al 2006 (29) 

RCT n=30 

 

Medelålder ± SD: 

49.5 ± 7.9 (IG1) 

48.1 ± 7.5 (IG2) 

 

30-55 år 

Självträningsgrupp  

 

Muskelträning: 

rotatorrkuff, rhomboidéer, 

levator skapula, serratus 

anterior med Theraband 

 

AROM 

 

Stretching 

 

7ggr/v i 4 v. 

 

Övrigt: 

Hemträning 

Manuell terapigrupp 

 

Friktionsmassage: 

Supraspinatus 

 

Nervstretching: 

Radialisnerven 

 

Mobilisering: 

GH-led 

Skapula 

 

PNF för stabilisering 

och avslappning 

 

3ggr/v i 4 v.  

 

Övrigt:  

Övervakad träning 

4 v. 

 

Uppföljning 

efter 16 v.  

Smärta: 

VAS  

 

Funktion: 

NQS 

Smärta: 

IG2 visade en signifikant 

minskad smärta jmf med 

IG1   

 

Funktion: 

IG2 visade en signifikant 

förbättrad funktion jmf 

med IG1   

 

6/11 

Medel 

Förkortningar: RCT; Randomized Controlled Trial, SD; Standard Deviation, AROM; Active Range of Motion, ggr/v; gånger per vecka, v, vecka, GH-led; glenohumeralled, 

PNF; Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, VAS; Visual Analog Scale, NQS; Neer Questionnaire Score. jmf: jämfört. 
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Citaker 

et al 

2005 

(30) 

CCT n=40 

 

Medelålder ±SD: 

52.8 ± 9.86 (IG1) 

55.5 ± 8.95(IG2) 

 

 

Mobiliseringsgrupp 

 

Värmeomslag: 

20 min behandling 

 

Muskelträning: 

Koncentrisk/Excentrisk 

träning av 

skuldermuskulatur med 

Theraband 

 

Codmans pendulum 
Armpendlingsövningar 

 

Manuell mobilisering 

 

20 behandlingar under 3 v.  

 

Övrigt: 

Passiv behandling 

Hemträning 

PNF 

 

Värmeomslag: 

20 min behandling  

 

Muskelträning: 

Koncentrisk/Excentrisk 

träning av skuldermuskulatur 

med Theraband 

 

Codmans pendulum 

Armpendlingsövningar 

 

PNF 

 

20 behandlingar under 3 v. 

 

Övrigt: 

Passiv behandling 

Hemträning 

3 v. Smärta: 

VAS i 

vila/rörelse, dag 

och natt. 

UCLA 

 

Funktion: 

UCLA 

Smärta: 

IG1 och IG2 visade en signifikant 

reducerad smärta i VAS och 

UCLA jmf med utgångsvärdet  

 

Funktion: 

IG1 och IG2 hade en signifikant 

förbättrad funktion i UCLA jmf 

med utgångsvärdet  

5/11  

Medel 

Förkortningar: CCT; Controlled Clinical Trial, SD; Standard Deviation, min; minuter, v; veckor, PNF; proprioceptive neuromuscular facilitation, VAS; Visual Analog Scale, 

UCLA; University of California at Los Angeles Criteria, jmf; jämfört.  
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Worsley et al  

2013 (31) 

CCT n=32 

 

Män n= 22 

Kvinnor n= 10 

 

Medelålder ±SD: 

22 ± 1.6 (IG1) 

24.8 ± 1.6 (IG2) 

 

18-34 år 

 

SIS-grupp 

 

Motorisk kontrollträning: 

Aktiv skapulapositionering 

Armelevation till 90° med 

skapulakontroll 

 

Muskelträning: 

Serratus anterior och nedre 

trapezius. 

 

2 ggr/v i 10 v. 

 

Manuell terapi: 

Stretch pectoralis minor 

Triggerpunktsbehandling 

 

Övrigt: 

Hemträning 

Friskgrupp 

 

Inga interventioner i 

denna grupp, bidrog 

endast med referensdata 

10 v.  Smärta: 

SPADI 

VAS 

 

Funktion: 

SPADI 

DASH 

 

Smärta: 

IG1 hade en signifikant 

minskad smärta i 

SPADI jmf med 

utgångsvärdet. Ingen 

signifikant förbättring i 

VAS  

 

Funktion: 

IG1 visade en 

signifikant förbättrad 

funktion i SPADI. 

Ingen signifikant 

förbättring i DASH  

4/11 

Medel 

Förkortningar: CCT; Controlled Clinical Trial, SD; Standard Deviation, SIS; Subacromial Impingement Syndrome, ggr/v; gånger i veckan, v; vecka, SPADI; Shoulder Pain 

and Disability Index, VAS; Visual Analog Scale, DASH; Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand, jmf; jämfört
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

För att en systematisk litteratursammanställning ska anses tillräcklig krävs en sökning i minst 

två databaser (19). Genom att författarna utförde sökningar i fler än två databaser ökade 

säkerheten att täcka in det givna kunskapsområdet. Litteratursökningen skedde i sex databaser 

och genomfördes med både fritextord och indexeringsord vilket gav en bred sökning med 

ökade möjligheter att finna relevanta artiklar. Den breda sökningen och genomgången av 

inkluderade artiklars referenslistor minimerade risken att missa relevant litteratur (19) vilket 

författarna anser vara en av studiens styrkor. 

 

För att hitta så många för ämnet relevanta studier som möjligt användes en kombination av 

indexeringsord från respektive databas och fritextord. Indexeringsord kategoriseras in av 

databaserna och har som syfte att beskriva innehållet i artiklar inom samma vetenskapliga 

område. För att nå artiklar som ännu inte blivit indexerade tillämpades sökning med hjälp 

utav fritextord (19). För att kombinera sökorden på ett korrekt sätt användes svensk MeSH 

och boolesk söklogik vilket kan ha bidragit till ett stort antal artiklar (20,21).  

 

För att begränsa sökningen hade boolesktermen NOT (19) och MeSH-termen “Drug Therapy” 

(20) kunnat läggas till för att reducera antalet artiklar som innefattade farmakologisk 

behandling. Om MeSH-termen “Rotator Cuff” eller fritextsökning av skulderstabiliserande 

träning använts hade författarna kunnat specificera sökningen ytterligare. Detta hade kunnat 

minska det stora antalet artiklar som lästes i fulltext och på så sätt gjort sökningen efter 

relevanta artiklar mer tidseffektiv.   

 

En testsökning genomfördes innan huvudsökningen för att få reda på om studiens syfte och 

frågeställningar var tillräckligt väldefinierat samt vilka sökmängder som kunde förväntas. 

Testsökningen skedde i den medicinska databasen PubMed som är en relevant databas inom 

hälso- och medicinområdet (19). En testsökning i fler databaser hade kunnat ge en tydligare 

bild av vilka sökmängder som hade kunnat förväntas samt om syftet och dess frågeställningar 

var tillräckligt specifika. Detta anser författarna vara en svaghet med studien. 

 

Innan huvudsökningen rådfrågades en bibliotekarie på universitetets sökverkstad kring valet 

om sökord och MeSH-termer för respektive databas. Sökningen anpassades efter varje 
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specifik databas vilket är nödvändigt då varje databas använder sig av olika indexeringsord, 

begrepp och uttryck (19). Inklusions- och exklusionskriterierna gav en rimlig omfattning vid 

litteratursökningen utan att begränsa sökningen i för stor utsträckning för att 

sammanställningen ska kunna bidra med ny kunskap inom ämnet, vilket enligt Friberg (21) är 

syftet med litteraturstudier.  

 

För att med säkerhet veta vilken typ av träning som utfördes inkluderades endast studier som 

redovisade antingen de specifika övningarna eller vilka muskler som tränades. Smärta och 

funktion valdes som utfallsmått då dessa faktorer är viktiga för personer med subacromiellt 

impingement syndrom(4, 32-34).  

 

Ett av studiens exklusionskriterier var farmakologisk behandling i samband med 

interventionen då fysioterapeuter som profession inte får skriva ut läkemedel som behandling 

(35). Många preliminärt inkluderade studier innehöll denna typ av behandling 

vilket medförde ett stort bortfall av artiklar till den slutgiltiga inkluderingen. Walther et al., 

Hoyek et al. och Viswanath et al.(36-38) är exempel på studier som fallit bort under 

arbetsprocessen på grund av en förekomst av farmakologisk behandling. Författarna tror att 

anledningen till den stora förekomsten av studier med farmakologisk behandling beror på att 

denna sorts behandling är vanlig vid SIS (4) och tilltron till denna typ av behandling är stor, 

framförallt hos läkare, för att behandla axelsmärtor (39).  

 

I denna studie användes PEDro-skalan för att kvalitetsgranska de inkluderade artiklarna. 

Skalan är ett validerat instrument för att värdera den metodologiska kvaliteten av 

randomiserade kontrollerade studier och kliniskt kontrollerade studier (40). Eftersom 

kvalitetsgranskningen är en subjektiv bedömning av författarna själva skulle poängsättningen 

kunnat se annorlunda ut om någon annan hade utfört granskningen. För att ytterligare bedöma 

de inkluderade studierna hade en evidensgranskning med GRADE-systemet kunnat utföras. 

GRADE används för klassificering av det ”styrkan på det vetenskapliga underlaget” (19, s 

141) med en fyrgradig skala, från starkt till mycket lågt vetenskapligt underlag (19). Då 

evidens inte efterfrågades i denna studie anser författarna att granskning med GRADE inte 

hade varit nödvändig. 

 

Eftersom författarna saknade tidigare erfarenhet av litteratursammanställningar kan det ha 

påverkat genomförandet av studien och dess resultat. Hade en ny studie utförts idag hade 
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författarna haft mer kunskap om hur en systematisk litteratursammanställning är uppbyggd 

samt vilka sökord och sökordskombinationer som är lämpligast.  

      

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att sammanställa och granska den 

vetenskapliga litteraturen kring effekten av skulderstabiliserande träning och/eller 

rotatorkuffträning hos personer med subacromiellt impingement syndrom. Flera studier visar 

signifikanta resultat på att träning av rotatorkuffen och/eller skulderstabiliserande träning 

reducerar smärta (25,26,28,31) och förbättrar funktion (25,26,31). Dessa resultat styrks av en 

tidigare litteraturstudie från Kelly et al. som visar att muskelstärkande övningar och postural 

kontroll av skuldran kan ge bättre symtomlindring på lång sikt jämfört med övningar som inte 

är specificerade för skuldran (41).  

 5.2.1 Mätmetoder 

Likheterna mellan de studier som visat signifikanta resultat på smärtreducering är att de 

använt mätmetoderna VAS (28,31), VNRS (26) eller SPADI (25,31). Alla dessa tre 

utfallsmått liknar varandra på så sätt att patienten själv får skatta sin smärta i siffror verbalt 

eller genom ett självskattningsformulär. Studier som ej visat signifikanta resultat på smärta 

har använt VAS (27,29,30) och UCLA (30) som mätmetod. Resultat visar på en variation av 

mätmetoder för smärta vilket gör jämförelser mellan studierna mer problematisk. VAS mäter 

smärta genom att ange smärtnivå på en skala, jämfört med exempelvis SPADI som mäter 

smärta i relation till aktivitet (42).  

 När det gäller valda mätmetoder för utvärdering av funktion kan inga direkta likheter ses 

mellan de studier som visat signifikanta resultat på funktion (25,26,31). Mätmetoderna som 

använts är SRQ (25), SDQ (26) och DASH och SPADI (31). De studier som inte visat några 

signifikanta skillnader på funktion har använt skattningsskalorna modifierad OLBDQ (27), 

Quick-DASH (28), NQS (29) och UCLA (30). Eftersom resultatet visar på en stor variation 

av mätmetoder för funktion blir jämförelser mellan studierna svårt. DASH och SDQ mäter 

personens förmåga att utföra dagliga aktiviteter (43,44), jämfört med exempelvis UCLA som 

även mäter funktionen genom styrka och rörlighet (45). 
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 5.2.2 Interventioner och interventionstid 

De inkluderade studierna har många likheter när det gäller valet av interventioner. Förutom 

muskelträning och/eller skulderstabiliserande träning så har även stretching förekommit i 

samtliga studier som visat signifikanta resultat gällande smärta (25,26,28,31) och funktion 

(25,26,31). Andra interventioner som förekom i dessa studier var avslappningsövningar (25), 

motorisk kontroll av skuldran (26,31), mobilisering (26), Codman’s pendulum-övningar (28) 

och triggerpunktsbehandling (31). Jämför man dessa interventioner med de studier som inte 

visat någon signifikant effekt på smärtreducering (27,29,30) och förbättrad funktion (27-30) 

så är det minimal skillnad i valet av interventioner. Detta gör att det är svårt att dra någon 

slutsats om vilken typ av intervention som har gett effekt, respektive inte gett effekt. 

Stretching är förutom muskelträningen den vanligast förekommande interventionen (27-29), 

där även Codman’s pendulum-övningar (28,30), mobilisering för ökad rörlighet (29) och 

värmebehandling (30) förekom i studierna. Kombinationerna och variationen av olika slags 

interventioner gör det svårt att avgöra vilken typ av intervention som faktiskt ligger bakom 

den reducerade smärtan och förbättrade funktionen hos deltagarna. Att kombinera olika 

interventioner har dock visat sig vara effektivt vid behandling av SIS, då två litteraturstudier 

visade att muskelträning för rotatorkuff- och skuldermuskulatur i kombination med stretching 

av anterior och posterior skuldermuskulatur samt ledmobilisering visade sig vara mer 

effektivt än att enbart träna muskelträning (46,47). Detta kan förklara varför samtliga sju 

studier som inkluderats i denna studie använt sig av en kombination av flera interventioner.  

 De studier som visat signifikanta resultat på smärta och funktion har alla haft en 

interventionstid på mellan 4-10 veckor (25,26,28,31) medan studier som inte visat 

signifikanta resultat på smärta och funktion har haft en interventionstid på mellan 3-4 veckor 

(27,29,30). Av detta kan man dra en hypotetisk slutsats av att interventionstiden kan vara en 

viktig faktor om man skall nå en signifikant smärtreducering och förbättrad funktion.  

Både hemträning och/eller övervakad träning har förekommit i de studier som visat 

signifikanta resultat på smärta och funktion. Det går dock inte att se några direkta liknelser 

eller mönster som resultatet skulle kunna härledas till eftersom två studier tillämpat 

hemträning (25,31), en studie övervakad träning (28) och två studier en kombination av både 

hemträning och övervakad träning (27). 
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När det gäller dosering av träningen och behandlingen så kan man notera att de studier som 

visat signifikanta resultat alla har använt olika doseringar, från 2-7 behandlingstillfällen i 

veckan. I en litteraturstudie av Kuhn rekommenderas övervakad träning utföras 2-3 gånger i 

veckan i kombination med manuell terapi. Övningar vars syfte är att öka rörelseomfånget bör 

utföras dagligen och styrkeövningar för rotatorkuffen rekommenderas utföras tre gånger i 

veckan för att få bäst effekt (48). I denna litteraturstudie var det endast två studier (26,28) som 

uppfyllde dessa rekommendationer, båda dessa visade även signifikanta resultat på 

smärtreducering (26,28) och en av studierna visade förbättrad funktion (26).  

För att kunna veta vad de egentliga effekterna av denna studies belysta interventioner (träning 

av skulderstabilitet och rotatorkuff) är så efterlyses fler studier där det förekommer isolerad 

rotatorkuffsträning och isolerad skulderstabiliserande träning som behandling vid 

subacromiellt impingement syndrom. 

6. Konklusion 

Resultatet visade att skulderstabiliserande träning och/eller träning av rotatorkuffen kan 

reducera smärta och förbättra skulderfunktionen hos personer med subacromiellt 

impingement syndrom. Eftersom samtliga artiklar utförde en kombination av flera olika 

interventioner är det svårt att säga vilken intervention som gett effekt. Fler studier som 

undersöker effekterna av enbart skulderstabiliserande träning och rotatorkuffträning 

efterlyses. 
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Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria Points are only awarded when a cr iter ion is clear ly satisfied. If on a literal reading of the trial 

report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that 

criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used to 

determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation was random. 

The precise method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-tossing and 

dice-rolling should be considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 

allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was eligible for inclusion 

in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the subject would be 

allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was 

concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 

involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least one measure 

of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome measure at 

baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on 

the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant amount. 

This criterion is satisfied even if only baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack 

of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome 

measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know which group the 

subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be “blind” 

if it could be expected that they would have been unable to distinguish between the treatments 

applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue 

scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of subjects initially 

allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were obtained. 

In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome must have been 

measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive treatment (or the control 

condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, the analysis was 

performed as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated to. This 

criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report 

explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group with another. 

Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more treatments, or 

comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a simple comparison of 

outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison of the change in one 

group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been used to analyse the 

data, the latter is often reported as a group ´ time interaction). The comparison may be in the form 

hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the probability that the groups differed 

only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median difference, or a 

difference in proportions, or number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) and its 

confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment effect may be 

described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups. Measures of 

variabi l i ty include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges 

(or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be 

provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear 

what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). 

Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met if the number of 

subjects in each category is given for each group. 
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