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Abstrakt
Bakgrund: Subacromialt impingement syndrom (SAIS) är den vanligaste orsaken till 
skuldersmärta. Syndromet karaktäriseras av att smärta kan reproduceras genom rörelser som 
minskar utrymmet mellan acromion och humerus. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga 
för vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid SAIS som evidensen är prövad, samt att 
undersöka vilken evidens som fanns för behandlingsmetodernas effekt. Metod: En 
litteraturöversikt genomfördes med artikelsökning i databaserna Pubmed, Cinahl, Amed och
PEDro. PEDro-scale och SBU:s evidensgradering användes för att bedöma artiklarna. 
Resultat: Totalt inkluderades 19 studier. De behandlingsmetoder som fanns dokumenterade 
var träning, hemträning, mobilisering, akupunktur, TENS, pulserande elektromagnetiska fält 
(PEMF), ultraljud, värme, laser, tejpning, axelortos och kombinationsbehandling. Det 
vetenskapliga underlaget är starkt för att akupunktur kan förbättra funktion. För att minska 
smärta är det vetenskapliga underlaget begränsat för att mobilisering med 
kombinationsbehandling/träning är bättre än enbart kombinationsbehandling/träning. Det 
vetenskapliga underlaget är även begränsat för att ingen skillnad finns mellan 
kombinationsbehandling och operation gällande smärta och funktion. Inom resterande 
interventionsgrupper utföll evidenssammanställningen som otillräcklig eller motsägande.
Konklusion: Vid SAIS finns stark evidens för att akupunktur kan förbättra funktion och 
begränsad evidens för att mobilisering med kombinationsbehandling/träning kan lindra 
smärta. Det finns även begränsad evidens för att kombinationsbehandling och operation 
likvärdigt kan minska smärta och öka funktion. För att stödja valet av behandlingsmetod vid 
SAIS krävs fler RCT-studier med hög kvalitet och långsiktig utvärdering.

Nyckelord: evidens, sjukgymnastik, smärta, subacromialt impingement syndrom.
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1. Bakgrund

Smärta i skuldran är den tredje vanligaste orsaken till att patienter uppsöker vårdcentral för 

muskeloskeletala problem (1). Incidensen av skuldersmärta beräknas vara 11,2/1000 patienter 

per år inom allmänmedicin (2, 3). Subacromialt impingement syndrom (SAIS) är den 

vanligaste orsaken till skuldersmärta, det beräknas att 44-60 % av dem som uppsöker 

sjukgymnast på grund av skuldersmärta får den diagnosen (4, 5). Enligt en studie från 1989 

uppskattades prevalensen i Sverige till 7 % (1).

Tillståndet uppkommer vid patologiska förändringar i det subacromiala rummet. Den 

mekaniska inklämning som sker av mjuka strukturer vid elevation av armen kan då ge upphov 

till smärta (6). Det subacromiala rummet definieras av utrymmet mellan humerushuvudet och 

det osteofibrösa taket som består av acromion, ligament coracoacromiale och processus 

coracoideus (7). I litteraturen förekommer ibland andra benämningar på syndromet, 

exempelvis rotatorcufftendinit (1, 2, 3, 8) och subacromial bursit (1, 3).

Vid subacromial smärta kan rotatorcuffmuskulaturen, bursa acromialis, biceps brachii, 

acromion, ligament coracoacromiale och acromioclavicularleden vara involverade (1). SAIS 

kan vara allt från en inflammation till en degeneration av bursa och rotatorcuffsenor, vilket 

ibland kan leda till degeneration i involverade leder och en total ruptur av rotatorcuffsenor (5). 

Patologin bakom SAIS är oklar. I teorin kan smärta från de subacromiala strukturerna orsakas 

av inre och yttre faktorer (1). Till inre faktorer hör degenerativa förändringar i 

rotatorcuffsenorna, vilket orsakas av muskelsvaghet, överansträngning och trauma (5). Till 

yttre faktorer hör kompression från strukturer utanför senan, exempelvis från det osteofibrösa 

taket (1). Syndromet kan även delas in i primär och sekundär SAIS. En primär etiologi, 

orsakas av inre eller yttre faktorer. Sekundär SAIS är ett resultat av en annan process, såsom 

instabilitet eller neurologisk sjukdom (9, 10). Det finns en ökad risk att drabbas av syndromet 

vid förändrad scapulär eller glenohumeral kinematik, felaktig hållning, bakre kapsulär täthet 

och acromial patologi (5).

År 1972 beskrevs syndromet av Neer och han definierade då tre olika stadier (8). I det första 

stadiet uppstår blödning och ödem, vilket oftast påträffas hos personer under 25 år med ett 

yrke eller en sportaktivitet där arbete med armar ovanför huvudet förekommer frekvent. 

Progression leder till det andra stadiet med ytterligare försämring av senor och bursa. Det
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andra stadiet förekommer vanligen hos individer mellan 25 och 40 år. Det tredje stadiet

drabbar främst personer över 40 år och karaktäriseras av benpålagring och partiell eller total 

rotatorcuffruptur (11).

Syndromet karaktäriseras av att smärta kan reproduceras genom rörelser som minskar 

utrymmet mellan acromion och humerus, vilket klämmer åt strukturerna där emellan (1). Ofta 

är smärtan lokaliserad anteriolateralt vid acromion och ibland strålar den ut längs överarmen. 

Andra symtom kan vara nattlig smärta och svårigheter att ligga på den drabbade axeln. Även 

dagliga aktiviteter såsom att kamma sitt hår kan vara smärtfullt då det innebär arbete med 

armar ovanför huvudet (12). Den typiska smärtbågen ligger mellan cirka 70 och 130 graders 

elevation. Både den aktiva och passiva rörligheten kan vara nedsatt. Rörelseinskränkning

förekommer främst vid abduktion, inåtrotation och flexion (13). Symtomen kommer ofta 

smygande under veckor eller månader, men kan även uppstå efter ett trauma (12). Det 

vanligaste symtomet är smärta, som i regel följs av svaghet och stelhet i skuldran (9). 

Flera olika test används för att undersöka och diagnostisera skulderproblematik, två av dessa 

är Hawkins test och Neers test. Hawkins test är positivt om smärta uppstår vid 90 graders

flexion och samtidig inåtrotation av armen (8). Neers test innebär att terapeuten förhindrar 

skulderbladets rotation med en hand, samtidigt som den andra handen för patientens arm i 

elevation mellan flexion och abduktion. Testet är positivt om smärta uppstår (11). En studie 

har redovisat att Hawkins och Neers test är mest tillförlitliga vid diagnostik av SAIS. För att 

utesluta andra diagnoser används ibland ett subacromialt injektionstest som är positivt om 

aktiv och passiv rörlighet ökar och smärtlindring uppstår (8).

Vanliga behandlingsinterventioner innefattar förändring av aktivitet, sjukgymnastik, 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) samt subacromialinjektion med steroider (9). 

Sjukgymnastisk behandling är en viktig del vid rehabilitering av patienter med subacromiala 

smärtor (6). Konservativ behandling inkluderar vanligen ett träningsprogram med syfte att 

återfå ett normalt rörelsemönster (14). Träningen kan variera mellan allt från avlastade 

rörelser i slynga till styrketräning och fokus ligger framförallt på rotatorcuff- och 

scapulamuskulaturen (6). Information om skuldrans funktion, praktiska råd och 

kroppsmedvetande övningar kan ingå som en del i behandlingen. Även passiva behandlingar 

såsom akupunktur, ultraljud och TENS förekommer (6). Valet av en effektiv 

behandlingsmetod kan vara svårt på grund av att det kan finnas flera bakomliggande faktorer



6

(5). De flesta patienter med SAIS återhämtar sig med hjälp av icke operativ behandling men

ibland kan det ta tid. Om symtomen kvarstår efter sex månader kan operativ behandling vara 

ett alternativ (9).

I en systematisk litteraturöversikt från 2004 redovisades att mobilisering i kombination med 

träning kan vara en effektiv behandling vid SAIS. Laserbehandling visade sig endast vara 

effektivt som enskild behandlingsmetod. Ultraljud visade inga effekter och för akupunktur var 

resultaten motstridiga (4). I två mindre litteraturöversikter från 2006 redovisades liknande 

resultat. I den ena studien framkom det dessutom att träning i kombination med andra 

behandlingar kan vara effektivt (2) och i den andra framkom det att träning var mer effektivt 

än ingen behandling (3). Två av litteraturöversikterna konstaterade att mer forskning behövs 

då underlaget är begränsat (2, 4). 

Många människor uppsöker sjukgymnast på grund av skulderproblematik (1). Trots att 

sjukgymnastik är en vanlig behandlingsmetod vid SAIS finns det i dagsläget lite evidens som 

stödjer eller motsäger effekten av sjukgymnastik (15). Vi vill med denna litteraturöversikt 

kartlägga vilka effekter olika sjukgymnastiska behandlingar har vid SAIS samt vilken evidens 

som finns för behandlingsmetodernas effekt. Eftersom nyligen gjorda litteraturöversikter är 

relativt små är vår förhoppning att bredare inklusionskriterier och nyligen tillkomna artiklar 

ska kunna förbättra evidensbilden.
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2. Syfte

Syftet med studien var att kartlägga för vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid SAIS 

som evidensen är prövad, samt att undersöka vilken evidens som fanns för 

behandlingsmetodernas effekt.

3. Metod

En litteraturstudie med sökning av vetenskapliga artiklar i databaserna Pubmed, Amed, Cinahl 

och PEDro genomfördes. Sökningarna gjordes under september och oktober 2008.

3.1 Inklusionskriterier

 Artiklar publicerade på engelska, svenska eller norska t.o.m. 1/9 2008.

 Enbart randomiserade kontrollerade studier (RCT).

 Artiklar som innefattar sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid SAIS.

3.2 Exklusionskriterier

 Artiklar där huvudinterventionen är sjukgymnastisk behandling efter skulderoperation.

 Interventioner där en del av försökspersonerna har andra diagnoser.

3.3 Artikelinsamling

Sökorden som användes i olika kombinationer var shoulder impingement syndrome, rotator 

cuff, bursitis, physical therapy och exercise (tabell 1). Fanns det särskilda ämnesord (MeSH-

termer) i databasen användes dessa. I Pubmed begränsades sökningen till RCT-studier. I 

Cinahl användes begränsningen ”peer rewied” och ”evidens based” som motsvarar RCT i 

denna sökmotor. I PEDro användes clinical trial och i Amed kombinerades sökorden med 

randomized*.  Den första sökningen gjordes i Pubmed, alla artiklar därifrån uteslöts i följande 

sökning i Cinahl för att undvika dubbletter. Artikelsökningen resulterade sammanlagt i 213

träffar. Ett första urval av artiklar gjordes på grundval av titel/abstrakt och granskades separat 

av författarna. Relevanta artiklar utifrån inklusions- och exklusionskriterierna granskades 

närmare. En genomgång av de inkluderade artiklarnas referenslistor genomfördes, vilket inte 

resulterade i några nya artiklar.



8

Tabell 1. Resultat av sökning i databaser.
Databaser/Sökord           Antal träffar         Relevanta artiklar          Antal inkluderade                                                                         
Pubmed
Shoulder Impingement 
Syndrome AND 
Physical Therapy Modalities 19 16 12                                                                                                           
                                                                                                                            
Shoulder Impingement                                                                                      
Syndrome AND Exercise 11 1 0
                                                                                                                                                                                                                                                      
Shoulder Impingement 
Syndrome 38 0 0                                   

Rotator Cuff OR Bursitis 
AND Physical Therapy 
Modalities 35 1 1

Rotator Cuff OR Bursitis 
AND Exercise 17 0 0

Cinahl
Shoulder impingement 
syndrome 6 0 0                                  

Shoulder impingement     
syndrome 
AND physical therapy 2 0 0                                        

Shoulder impingement 
syndrome AND exercise 3 0 0

Bursitis OR Rotator cuff* 9 0 0
AND physical  therapy

Bursitis OR Rotator Cuff* 11 0 0
AND exercise

Amed
Shoulder impingement 
syndrome
AND randomized* 1 0 0                                                                                              

Rotator cuff* AND
randomized* 10 2 2

Bursitis AND 
randomized* 0 0 0

                                             
PEDro
Shoulder impingement 
syndrome 19 2 1

Rotator cuff* 32 3 3

Bursitis 0 0 0

Totalt 213 25 19
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3.4 Bevisvärde

Alla inkluderade artiklar lästes av båda författarna. För att fastställa bevisvärdet granskades de 

med hjälp av PEDro-scale (bilaga 1). PEDro-scale är en skala som betygsätter artiklarna 

utifrån studiens pålitlighet och om de innehåller tillräckligt med adekvat information. För

varje uppnått kriterium erhålls en poäng. 18 av de inkluderade artiklarna var redan graderade 

enligt PEDro-scale. För att öka tillförlitligheten vid gradering av den sista artikeln (16)

bedömdes först fem redan graderade artiklar. För att kunna göra en evidenssammanställning 

överfördes sedan artiklarnas PEDro-poäng till ett bevisvärde enligt SBU (tabell 2). Enligt 

SBU kan studier bedömas ha lågt, medelhögt och högt bevisvärde. Med bevisvärde menas en 

studies pålitlighet att besvara sin egen frågeställning. Stora och väl genomförda RCT-studier 

ger ett högt bevisvärde. Om det finns brister i en studie, exempelvis stora bortfall, sjunker 

bevisvärdet (17).

Tabell 2. Överföring av poäng enligt PEDro-Scale till bevisvärde enligt SBU (18, 19).
PEDro-Scale                                          Bevisvärde enligt SBU      
0-3 Lågt bevisvärde
4-6 Medelhögt bevisvärde
7-10 Högt bevisvärde

3.5 Evidensstyrka

Artiklarna kategoriserades sedan efter intervention och deras resultat jämfördes för att kunna 

bestämma evidensstyrkan för de olika interventionerna enligt SBU:s evidensgradering (tabell 

3).

Tabell 3. Gradering av evidensstyrka enligt SBU (20).

Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag
Två olika studier med högt bevisvärde. 
Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag
En studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt bevisvärde.
Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag
Två studier med medelhögt bevisvärde.
Otillräckligt vetenskapligt underlag
Studier som uppfyller kraven på bevisvärde saknas.
Motsägande vetenskapligt underlag
Studier med samma bevisvärde som motsäger varandra. Inga slutsatser kan göras.

För att uppfylla ovanstående gradering krävs att studierna pekar i samma riktning. 
Förekommer mindre skiljaktigheter kan evidensstyrkan sänkas.
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4. Resultat 

Totalt inkluderades 19 artiklar, varav en av dessa (21) var en uppföljning på en redan 

inkluderad artikel. Den kommer fortsättningsvis att redovisas som en del i den artikeln (22). 

En sammanställning av artiklarna visas i tabellform (tabell 4-10). Flera olika 

behandlingsmetoder förekom och användes i olika kombinationer. För att underlätta 

sammanställningen delades studierna upp i sju olika grupper utifrån intervention: akupunktur, 

mobilisering, träning, hemträning, kombinationsbehandling, tejpning och elektroterapi. I 

begreppet kombinationsbehandling ingick mjukdelsbehandling, kyla, värme, stretching, 

passiva rörelser, utbildning, ergonomiska råd, förbättring av hållning och olika former av 

träning. Några studier analyserades under två kategorier eftersom de innehöll flera olika 

sjukgymnastiska interventioner. Endast två studier (24, 25) jämförde interventionen med 

ingen behandling, resterande studier jämförde två eller fler behandlingsmetoder. Det 

medförde att det främst gick att utvärdera behandlingsmetodernas effekter i förhållande till 

varandra. Enbart sex studier (22, 23, 28-31) hade uppföljning efter interventionens slut. 

De inkluderade studierna har använt sig av olika utvärderingsvariabler för att utvärdera 

resultaten. Utvärderingsvariabler som var återkommande i flertalet av artiklarna valdes att 

analyseras närmare. Utvärderingsvariablerna som analyserats är: smärta, funktion och

rörelseomfång. Vad som ingick i begreppet funktion varierade mellan de inkluderade 

studierna. En del av studierna redovisade endast en totalsumma, medan det i andra studier 

gick att utläsa vilken del som hade förbättrats, exempelvis smärta, styrka, rörelseomfång och

funktionella rörelser. Där det gick att utläsa redovisas det separat.  Endast signifikanta effekter 

redovisas i resultatet.

4.1 Behandlingsmetoder vid SAIS

De inkluderade artiklarna innehöll följande behandlingsmetoder: träning, hemträning, 

mobilisering, akupunktur, TENS, pulserande elektromagnetiska fält (PEMF), ultraljud, laser,

tejpning, axelortos, mjukdelsbehandling, kyla, värme, stretching, passiva rörelser, utbildning, 

ergonomiska råd, förbättring av hållning och arbetsplatsinriktad sjukgymnastik. Den träning 

som beskrevs bestod av styrketräning, pendelövningar, rörelseövningar och 

uthållighetsträning. Träning bedrevs både på klinik och i hemmet. Behandlingstiden i 

studierna varierade från ett tillfälle till sex månader.
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4.2 Behandlingseffekter och evidensstyrka

Följande effekter kunde utläsas av de olika behandlingsmetoderna. Om inget annat anges, 

avses effekter och evidens direkt efter interventionen. Under varje rubrik ges först en kort 

sammanfattning om innehållet i interventionerna. 

4.2.1 Akupunktur
Två studier (23, 28) utvärderade effekten av akupunktur (tabell 4). I den ena studien användes 

fyra lokala punkter och en distal punkt (28). I den andra studien hade de valt ut 20 lokala och 

distala punkter och utav dessa användes högst 12 vid varje tillfälle (23). Den ena studien 

kombinerade akupunktur med träning (28). Interventionerna bestod av åtta till tio 

akupunkturbehandlingar och de varade mellan 20-30 minuter (23, 28).

Funktion: Båda studierna redovisade en signifikant förbättring av funktion vid jämförelse 

med placeboakupunktur (23) och ultraljud kombinerat med träning (28). Vid uppföljning efter 

tre till tolv månader sågs fortfarande en signifikant förbättring hos akupunkturgrupperna i 

båda studierna.

Båda studierna bedömdes ha ett högt bevisvärde (23, 28). För effekt på funktion är det 

vetenskapliga underlaget starkt för att akupunktur är signifikant bättre än ultraljud och 

placeboakupunktur, både direkt efter interventionerna och vid uppföljning efter tre till tolv 

månader.

4.2.2 Mobilisering 
Tre studier (32-34) som utvärderade effekten av mobilisering placerades i denna kategori 

(tabell 5). Ingen av studierna utvärderade mobilisering som en enskild behandlingsmetod. 

Mobilisering kombinerades antingen med träning eller ingick som en del av en 

kombinationsbehandling. I alla studierna ingick ledmobilisering av axelleden. Utöver detta 

förekom mobilisering av nacke och bröstrygg (33) samt mobilisering av skulderbladet (34). 

Antalet behandlingar varierade mellan sex och tolv tillfällen.



12

Smärta: Alla tre studierna redovisade en signifikant minskning av smärta till fördel för de 

grupper som fick kombinationsbehandling/träning där mobilisering ingick jämfört med de 

grupper som enbart fick kombinationsbehandling/träning.

Funktion: I två studier förbättrades funktionen signifikant till fördel för de grupper som fick

träning och mobilisering jämfört med de grupper som enbart fick träning (33, 34). Den tredje 

studien redovisade dock ingen signifikant skillnad mellan gruppen som fick 

kombinationsbehandling där mobilisering ingick och gruppen som enbart fick 

kombinationsbehandling (32).

Rörelseomfång: En studie visade en signifikant förbättring av rörlighet till fördel för gruppen 

som fick träning och mobilisering jämfört med gruppen som enbart fick träning (34). Det 

motsägs i en annan studie där ingen signifikant skillnad fanns mellan kombinationsbehandling

med mobilisering och enbart kombinationsbehandling (32).

Alla tre studierna bedömdes ha ett medelhögt bevisvärde (32-34). Samtliga redovisade effekt 

på smärta. Detta innebär att det vetenskapliga underlaget är begränsat för att mobilisering med 

kombinationsbehandling/träning är signifikant bättre än enbart kombinationsbehandling/

träning för att minska smärta. För effekt på funktion och rörelseomfång är det vetenskapliga 

underlaget dock motsägande för att mobilisering med kombinationsbehandling/träning är 

signifikant bättre än enbart kombinationsbehandling/träning.

4.2.3 Träning 
Tre studier (24, 33, 35) som enbart utvärderade effekten av träning placerades i denna 

kategori (tabell 6). Styrketräning av skuldermuskulaturen ingick i alla tre studierna. I två av 

studierna tränades flexion, extension, inåtrotation och utåtrotation av axelleden (24, 33), i den 

ena studien ingick även två globala övningar (33). Den sista studien specificerade inte vilka 

övningar som ingick i träningsprogrammet (35). Stretching användes som en del i 

behandlingen i två av studierna (33, 35). Träningen bedrevs på klinik två till tre gånger i 

veckan (24, 33, 35).

Smärta: En studie visade att träning gav en signifikant minskning av smärta i jämförelse med 

väntelista till sjukgymnast (24). Två studier redovisade en signifikant minskning inom 
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träningsgrupperna (33, 35), men i den ena studien var träning med mobilisering signifikant 

bättre än enbart träning (33) och i den andra studien fanns det ingen signifikant skillnad vid 

jämförelse med hemträning och axelortos (35).

Funktion: Träning ökade funktionen signifikant vid jämförelse med väntelista till 

sjukgymnast i en studie (24). Två studier redovisade en signifikant ökning inom 

träningsgrupperna (33, 35), den ena studien redovisade dock ingen signifikant skillnad vid 

jämförelse med hemträning och axelortos (35). I den andra studien var träning med 

mobilisering signifikant bättre än enbart träning (33).

Rörelseomfång: Träning ledde till en signifikant förbättrad abduktion och extension jämfört 

med väntelista till sjukgymnast (24).

Totalt gav det en studie med högt (24), en med medelhögt (33) och en med lågt (35) 

bevisvärde. För effekt på smärta, funktion och rörelseomfång var träning bättre än väntelista 

till sjukgymnast (24). Däremot sågs inga skillnader mellan träning, hemträning och axelortos 

gällande smärta och funktion (35). Sammantaget innebär detta otillräckligt vetenskapligt 

underlag för att träning är signifikant bättre än väntelista till sjukgymnast och för att ingen 

signifikant skillnad finns mellan träning, hemträning och axelortos.

4.2.4 Hemträning
Tre studier (25, 34, 35) utvärderade effekten av hemträning (tabell 7). Styrketräning och 

stretching av skuldermuskulaturen förekom i alla tre studierna. Dessutom ingick träning av 

bröstmuskulaturen (35) och en avslappningsövning för övre delen av trapezius (25). I två av 

studierna var träningstiden 10-15 minuter per gång, fem till sju gånger per vecka (34, 35). I 

den tredje studien skedde träning tre gånger per vecka (25). En sjukgymnast visade 

övningarna initialt i alla tre studierna.

Smärta: En studie redovisade en signifikant minskning av smärta hos hemträningsgruppen 

jämfört med en kontrollgrupp med symtom (25). I två studier sågs en signifikant minskning 

inom hemträningsgrupperna (34, 35), men i den ena studien var träning med mobilisering 

signifikant bättre (34) och i den andra studien var det ingen signifikant skillnad vid jämförelse 

med träning och axelortos (35).
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Funktion: Hemträningsgruppen ökade funktionen signifikant jämfört med en kontrollgrupp 

med symtom i en studie (25). I två studier sågs en signifikant ökning inom 

hemträningsgrupperna (34, 35), men i den ena studien var träning med mobilisering 

signifikant bättre (34) och i den andra studien var det ingen signifikant skillnad vid jämförelse 

med träning och axelortos (35).

Två studier bedömdes ha medelhögt (25, 34) och en lågt (35) bevisvärde. För effekt på smärta 

och funktion var hemträning bättre än ingen behandling (25). Däremot sågs inga skillnader 

mellan hemträning, träning och axelortos gällande smärta och funktion (35). Sammantaget 

innebär detta otillräckligt vetenskapligt underlag för att hemträning är signifikant bättre än 

ingen behandling och för att ingen signifikant skillnad finns mellan hemträning, träning och 

axelortos.

4.2.5 Kombinationsbehandling
Fem studier (22, 29, 30, 32, 36) utvärderade effekten av kombinationsbehandling (tabell 8). 

Styrketräning förekom som en del av behandlingen i alla fem studierna. Utbildning och 

ergonomiska råd ingick i fyra studier (22, 30, 32, 36). Utöver detta förekom 

mjukdelsbehandling (22, 32), värme (29, 32), avlastade rörelser (22, 30) hemträning (22, 29) 

och stretching (32, 36). I en studie var rehabiliteringen arbetsplatsbaserad för båda grupperna, 

den ena gruppen fick behandling på kliniken medan den andra gruppen fick behandling på 

arbetsplatsen (36). Behandlingsfrekvensen i dessa studier varierade från dagligen till två 

gånger per vecka.

Smärta: Två studier redovisade ingen signifikant skillnad av smärta mellan 

kombinationsbehandling och operation, varken direkt efter interventionen eller efter 12 

månader (29, 30). En studie visade att kombinationsbehandling med mobilisering var 

signifikant bättre än enbart kombinationsbehandling (32). I den fjärde studien som 

utvärderade effekten på smärta var arbetsplatsbaserad rehabilitering signifikant bättre än

rehabilitering på klink (36). 

Funktion: Två studier redovisade ingen signifikant skillnad av funktion mellan 

kombinationsbehandling och operation, varken direkt efter interventionerna (22, 29) eller vid

uppföljning efter 12 (29) och 30 månader (22). En studie redovisade ingen signifikant skillnad 
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mellan kombinationsbehandling med mobilisering och enbart kombinationsbehandling (32). 

Den fjärde studien visade ingen signifikant skillnad mellan arbetsplatsbaserad rehabilitering

och rehabilitering på klink (36).

Rörelseomfång: Ingen av de tre studierna visade några signifikanta skillnader i rörlighet vid 

jämförelse mellan kombinationsbehandling och andra behandlingar såsom arbetsplatsbaserad 

rehabilitering (36), operation (29) och kombinationsbehandling med mobilisering (32). Vid 12 

månaders uppföljning framkom samma resultat i en av studierna (29).

En studie (29) bedömdes ha ett högt bevisvärde och fyra studier (22, 30, 32, 36) bedömdes ha 

ett medelhögt bevisvärde. Det vetenskapliga underlaget är begränsat för att ingen signifikant 

skillnad finns mellan kombinationsbehandling och operation gällande smärta och funktion, 

varken direkt efter interventionerna eller vid uppföljning efter 12-30 månader. Gällande 

rörelseomfång är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att ingen signifikant skillnad 

finns mellan kombinationsbehandling och operation. För effekt på smärta och funktion är det 

vetenskapliga underlaget otillräckligt för att arbetsplatsbaserad rehabilitering är signifikant

bättre än rehabilitering på klinik.

4.2.6 Tejpning
En studie (37) utvärderade effekten av tejpning (tabell 9). För att förbättra hållningen 

placerades fyra tejpremsor bilateralt över bröstryggen vid ett tillfälle. Behandlingen jämfördes 

dels med en placebotejpning och dels med en kontrollgrupp utan symtom. Resultatet för 

kontrollgruppen redovisades inte i denna studie.

Smärta: Ingen signifikant skillnad visades mellan tejpning och placebotejpning inom 

gruppen med symtom.

Rörelseomfång: Signifikant ökning av smärtfritt rörelseomfång visades vid tejpning jämfört

med placebotejpning inom gruppen med symtom.

En studie med medelhögt bevisvärde ger otillräckligt vetenskapligt underlag för att tejpning är 

signifikant bättre än placebotejpning för att minska smärta och öka rörelseomfång.
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4.2.7 Elektroterapi
Sex studier (16, 26-28, 31, 38) utvärderade effekten av elektroterapi (tabell 10). I begreppet 

elektroterapi ingick PEMF, TENS, ultraljud och laser. PEMF användes i tre studier och 

applicerades på skuldran i två av dessa (27, 38), den tredje definierade inte 

applikationsområdet (31). I den ena studien var behandlingsfrekvensen 25 minuter fem gånger 

per vecka (38) och i de andra två varierade tiden mellan fem till nio timmar per dag (27, 31). I 

en av studierna kombinerades PEMF med pendelövningar och kyla (38). Behandling med

TENS förekom i en studie och applicerades på ospecificerat område vid ett tillfälle i 20 

minuter (16). I en studie användes ultraljud som applicerades runt acromion (28) och i en 

studie användes laserbehandling på skulderregionen (26). I båda studierna var 

behandlingsfrekvensen två gånger per vecka i tio minuter (26, 28).

Smärta: Behandling med PEMF minskade smärta signifikant vid jämförelse med placebo-

PEMF i en studie (27). Två andra studier redovisade ingen signifikant skillnad vid jämförelse 

mellan PEMF och placebo-PEMF, varken direkt efter interventionen (31, 38) eller efter 12 

månader (31). En av dessa studier redovisade en signifikant förbättring inom båda grupperna 

(38). TENS-behandling gav en signifikant minskning av smärta inom gruppen i en studie, det 

var dock ingen signifikant skillnad vid jämförelse med värme och värme i kombination med 

TENS (16). I en studie var det ingen signifikant skillnad mellan gruppen som fick laser och 

gruppen som fick placebolaser (26).

Funktion: Mellan behandling med PEMF och placebo-PEMF sågs i en studie inga 

signifikanta skillnader i funktion, däremot gjordes signifikanta förbättringar inom båda 

grupperna (38). En studie visade en signifikant förbättring inom gruppen som fick ultraljud 

kombinerat med träning, akupunktur kombinerat med träning var dock signifikant bättre vid 

jämförelse mellan grupperna (28). En annan studie redovisade ingen signifikant skillnad 

mellan laser och placebolaser (26).

Rörelseomfång: Behandling med PEMF förbättrade rörligheten signifikant vid jämförelse 

med placebo-PEMF i en studie (27). I en annan studie var det ingen signifikant skillnad

mellan PEMF och placebo-PEMF, varken direkt efter interventionen eller efter 12 månader 

(31). Mellan laserbehandling och placebolaser redovisades inga signifikanta skillnader i en 

studie (26).
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Av de tre studierna som utvärderade effekten av PEMF bedömdes en studie (38) ha ett högt 

bevisvärde och två studier (27, 31) ett medelhögt bevisvärde. För effekt på smärta och 

rörelseomfång är det vetenskapliga underlaget motsägande för att PEMF är signifikant bättre 

än placebo-PEMF. När det gäller funktion är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att 

ingen signifikant skillnad finns mellan PEMF och placebo-PEMF. En studie som bedömdes 

ha ett medelhögt bevisvärde utvärderade effekten av TENS (16). Gällande smärta är det 

vetenskapliga underlaget otillräckligt för att ingen signifikant skillnad finns mellan TENS,

värme och TENS i kombination med värme. Laserbehandling utvärderades i en studie som 

bedömdes ha ett högt bevisvärde (26). Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att 

ingen signifikant skillnad finns mellan laser och placebolaser gällande smärta, funktion och 

rörelseomfång.
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Tabell 4. Studier som utvärderar effekten av akupunktur 
Nr/Studie Fp Intervention Beh.tid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro
Nr 23
Kleinhenz 
et al. (1999)

52, 
varav
31 män

Grupp 1: akupunktur, 8 beh, 20 min
Grupp 2: placebo akupunktur, 8 beh, 20 min

4 v

U: 4 
mån

1. Skulderfunktion (CMS)
2. Tillfredsställelse med beh

1. S förbättring till grupp 1:s fördel vid   
    alla mättillfällen
2. NS skillnad mellan grupperna direkt 
    efter interventionen

9

Nr 28
Johansson 
et al. (2005)

85 Grupp 1: akupunktur, 10 beh, 30 min + 
träning
Grupp 2: ultraljud, 10 beh, 10 min + träning

5 v

U: 3, 6, 
12 mån

1. Skulderfunktion (AL,   
    UCLA, CM)

1.  S förbättring inom båda grupperna, S 
     större förbättring till fördel för grupp
     1 vid alla mättillfällen

8

Tabell 5. Studier som utvärderar effekten av mobilisering
Nr/Studie Fp Intervention Beh.tid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro
Nr 32
Conroy et 
al. (1998)

14 
varav
8 män

Grupp 1: värme, aktiva rörelser, stretching, 
styrketräning, mjukdelsmobilisering, 
utbildning, 3 ggr/v, 45-60 min 
Grupp 2: som ovan + ledmobilisering, 
3 ggr/v, 60-75 min

3 v 1. 24 h smärta (VAS)
2. Subacromialt 
    kompressionstest (VAS)
3. Aktiv ROM 
4. Funktion

1. S minskning till grupp 2:s fördel
2. S minskning till grupp 2:s fördel  
3. NS skillnad mellan grupperna
4. NS skillnad mellan grupperna

6

Nr 33
Bang et al. 
(2000)

52 
varav
30 män

Grupp 1: styrke- och stretchingövningar på 
klinik, 2 ggr/v, 30 min
Grupp 2: som ovan + manuell mobilisering

3 v 1. Smärta (VAS)
2. Funktion (frågeformulär)
3. Styrka (elektronisk 
    dynamometer)

1. S minskning inom grupperna, S större 
    minskning till grupp 2:s fördel 
2. S förbättring inom grupperna, S större 
    förbättring till grupp 2:s fördel  
3. S ökning inom grupp 2

6

Nr 34
Senbursa et 
al. (2007)

30 Grupp 1: hemträning: töjning och 
styrketräning dagligen, 10-15 min
Grupp 2: led- och mjukdelsmobilisering, 
kyla, töjning, styrketräning och utbildning, 
3 ggr/vecka + hemövningar

4v 1. Smärta (VAS)
2. ROM 
3. Funktion (frågeformulär)
4. Funktion (Neer score)

 1. S minskning i båda grupperna, S 
    större minskning i grupp 2
2. S förbättring inom grupp 2
3. S ökning i båda grupperna. S större 
    förbättring i grupp 2
4. S förbättring till grupp 2:s fördel

4

FP= försökspersoner, Beh.tid= behandlingstid, S= signifikant, NS= ingen signifikant, beh= behandling, v= veckor, ggr= gånger, ROM= rörelseomfång, U= uppföljning
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Tabell 6. Studier som utvärderar effekten av träning 
Nr/Studie Fp Intervention Beh.tid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro
Nr 24
Lombardi 
et al. (2008)

60 
varav
14 män

Grupp 1: styrketräning, 2ggr/v
Grupp 2: kontrollgrupp/ väntelista till sjg

8v 1. Arm/hand/skulder-funktion 
    (DASH 2/3)
2. Livskvalitet (SF-36)
3. ROM
4. Medicinkonsumtion

1. S skillnad till grupp 1:s fördel.
2. S skillnad till grupp 1:s fördel
3. S skillnad i abduktion och extension, 
    till grupp 1:s fördel.
4. S skillnad till grupp 1:s fördel. 

8

Nr 33
Bang et al. 
(2000)

52
varav
30 män

Grupp 1: styrke- och stretchingövningar på 
klinik, 2 ggr/v, 30 min
Grupp 2: som ovan + manuell mobilisering, 
30 min

3 v 1. Smärta (VAS)
2. Funktion (frågeformulär)
3. Styrka (elektronisk     
    dynamometer)

1. S minskning inom grupperna, S större 
    minskning till grupp 2:s fördel 
2. S förbättring inom grupperna, S 
    större förbättring till grupp 2:s fördel  
3. S ökning inom grupp 2

6

Nr 35
Walther et 
al. (2004)

60 Grupp 1: hemträning med styrkeövningar, 
5 ggr/v, 10-15 min 
Grupp 2: träning + stretching på klinik, 2-
3ggr/v
Grupp 3: Axelortos dagligen, ev nattetid

12 v 1. Smärta (VAS)
2. Skulderfunktion (CMS) 

1. S förbättring i alla grupper, NS 
    skillnad mellan grupperna. 
2. S förbättring i alla grupper, NS 
    skillnad mellan grupperna. 

3

Tabell 7. Studier som utvärderar effekten av hemträning
Nr/Studie Fp Intervention Beh.tid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro
Nr 25
Ludewig et 
al. (2003)

92 
varav
92 män

Grupp 1: hemträning: stretching och 
progressiv styrketräning, 3 ggr/v
Grupp 2: kontrollgrupp med SAIS
Grupp 3: kontrollgrupp utan symtom

8 v 1. Skuldersmärta och 
    nedsättning (SPADI)
2. Självupplevd smärta och 
    funktion (SRQ)
3. Tillfredställelse

    S förbättring till grupp 1:s fördel 
    jämfört med grupp 2 i alla parametrar

6

Nr 34
Senbursa et 
al. (2007)

30 Grupp 1: hemträning: töjning och 
styrketräning dagligen, 10-15 min
Grupp 2: led- och mjukdelsmobilisering, 
kyla, töjning, styrketräning och utbildning, 
3 ggr/vecka + hemövningar

4v 1. Smärta (VAS)
2. ROM 
3. Funktion (frågeformulär)
4. Funktion (Neer score)

1. S minskning i båda grupperna, S 
    större minskning i grupp 2
2. S förbättring inom grupp 2
3. S ökning i båda grupperna, S större 
    förbättring i grupp 2
4. S förbättring till grupp 2:s fördel

4

Nr 35
Walther et 
al. (2004)

60 Grupp 1: hemträning med styrkeövningar, 
5 ggr/v, 10-15 min 
Grupp 2: träning + stretching på klinik, 2-3 
ggr/v
Grupp 3: Axelortos dagligen, ev nattetid.

12 v 1. Smärta (VAS)
2. Skulderfunktion (CMS) 

1. S förbättring i alla grupper, NS 
    skillnad mellan grupperna. 
2. S förbättring i alla grupper, NS 
    skillnad mellan grupperna

3

FP= försökspersoner, Beh.tid= behandlingstid, S= signifikant, NS= ingen signifikant, v= veckor, ggr= gånger, ROM= rörelseomfång, sjg= sjukgymnast, ev= eventuellt
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Tabell 8. Studier som utvärderar effekten av kombinationsbehandling
Nr/Studie Fp Intervention Beh.tid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro
Nr 29
Haahr et al.
(2005)

84 
varav
26 män

Grupp 1: värme/kyla, mjukdelsbehandling, 
träning inom smärtgränsen, 19 beh, ca 60 
min, hemövningar dagligen
Grupp 2: operation

12 v

U: 6, 12 
mån

1. Funktion (Constant score) 1. NS skillnad mellan grupperna, varken 
    direkt eller efter 6 och 12 mån

7

Nr 22
Brox et al. 
(1993)

Nr 21
(1999) 

125 Grupp 1: operation + postoperativ sjg.beh
Grupp 2: avlastade rr, lätt styrketräning, ca 1 
h dagligen, ergonomiska råd, utbildning och 
smärthantering vid 3 tillfällen  
Grupp 3: Placebolaser 6 v

Tr: 3-6 
mån

U: 2 ½ 
år

1. Funktion (Neer score)
2. Sjukfrånvaro
3. Medicinkonsumtion

1. NS skillnad mellan grupp 1 och 2, S 
    förbättring till grupp 1 och 2:s fördel 
    direkt efter interventionen och efter 2 
    ½ år 
2. NS skillnad mellan grupperna
3. NS skillnad mellan grupperna

7 / 6

Nr 32
Conroy et 
al. (1998)

14 
varav
8 män

Grupp 1: värme, aktiva rörelser, stretching, 
styrketräning, mjukdelsmobilisering, 
utbildning, 3 ggr/v, 45-60 min 
Grupp 2: som ovan + ledmobilisering, 
3 ggr/v, 60-75 min

3 v 1. 24 h smärta (VAS)
2. Subacromialt 
    kompressionstest (VAS)
3. Aktiv ROM 
4. Funktion

1. S minskning till grupp 2:s fördel
2. S minskning till grupp 2:s fördel  
3. NS skillnad mellan grupperna
4. NS skillnad mellan grupperna

6

Nr 36
Cheng et al.
(2007)

94 
varav
72 män

Grupp 1: styrke- och uthållighetsträning, 
arbetsliknande övn på klinik, 3 ggr/v
Grupp 2: ergonomisk utbildning, stretching, 
övn för att kontrollera scapula, styrkeövn, 
arbetsspecifika övn på arbetsplatsen, 3 ggr/v

4 v 1. Skuldersmärta och 
    nedsättning (SPADI)
2. ROM (FCE)
3. Funktion (FCE)
4. Arbetsåtergång

1. S förbättring till grupp 2:s fördel 
2. NS skillnad mellan grupperna
3. NS skillnad mellan grupperna
4. S förbättring till grupp 2:s fördel 
    

5

Nr 30
Rahme et 
al. (1998)

42 
varav
23 män

Grupp 1: operation + postoperativ sjg.beh, 2-
3 ggr/v
Grupp 2: information, avlastade rr, 
uthållighets- och styrketräning, 2-3 ggr/v

6 mån

U: 1 år

1. Smärta (VAS) - reduktion 
    med 50% för lyckad beh

1. NS skillnad mellan grupperna. Gick 
    ej att utvärdera efter ett år p.g.a
    gruppbyten

4

Tabell 9. Studier som utvärderar effekten av tejpning
Nr/Studie Fp Intervention Beh.tid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro
Nr 37
Lewis et al. 
(2005)

120 
varav
64 män

Grupp 1 (med SAIS): tejpning och placebo-
tejpning
Grupp 2 (utan symtom): tejpning och 
placebotejpning

1 
tillfälle

1. ROM (smärtfri flexion och 
    scapulaabduktion)
2. Postural mätning
3. Smärta (VAS) (under 
    flexion och scapula-
    abduktion)

1. S ökning vid tejpning jämfört med   
    placebotejpning inom grupp 1
2. S förbättrad hållning vid tejpning 
    jämfört med placebotejpning inom 
    grupp 1
3. NS skillnad mellan tejpning och 
    placebotejpning inom grupp 1 

5

FP= försökspersoner, Beh.tid= behandlingstid, S= signifikant, NS= ingen signifikant, v= veckor, ggr= gånger, ROM= rörelseomfång, ev= eventuellt, beh=behandling, 
sjg.beh= sjukgymnastisk behandling, rr= rörelser, h= timmar, övn= övningar
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Tabell 10. Studier som utvärderar effekten av elektroterapi
Nr/ Studie Fp Intervention Beh.tid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro
Nr 38
Aktas et al. 
(2007)

46 Grupp 1: PEMF, 25 min, 5ggr/v 
Grupp 2: placebo PEMF, 25 min, 5 ggr/v 

+ Pendelövningar och kyla dagligen

3v 1. Smärta (VAS)
2. Skulderfunktion (Total 
    constant scale)
3. ADL (SDQ)

    S förbättringar inom grupperna, NS 
    skillnad mellan grupperna i alla 
    parametrar

8

Nr 28
Johansson 
et al. (2005)

85 Grupp 1: akupunktur, 10 beh, 30 min + 
träning
Grupp 2: ultraljud, 10 beh, 10 min + träning

5 v

U: 3, 6, 
12 mån

1. Skulderfunktion (AL, 
    UCLA, CM)

1. Skulderfunktion – S förbättring inom 
    båda grupperna, S större förbättring 
    till fördel för grupp 1 vid alla 
    mättillfällen

8

Nr 26
Vecchio et 
al. (1993)

35 
varav
10 män

Grupp 1: laserbeh, 2 ggr/v, 10 min 
Grupp 2: placebo-laserbeh, 2 ggr/v, 10 min 

8 v 1. Smärta (VAS)
2. Funktion (VAS)
3. ROM
4. Smärtbåge
5. Styrka

    NS skillnad mellan grupperna i alla 
    parametrar

8

Nr 31
Chard et al.
(1988)

43 Grupp 1: PEMF, 8 h dagligen 
Grupp 2: PEMF, 8 h dagligen, varav 6 h 
placebo-PEMF

8 v

U: 1år

1. Smärta
2. Smärta vid statisk
    kontraktion
3. Smärtbåge vid abduktion
4. ROM

    NS skillnad mellan grupperna i alla 
    parametrar direkt efter interventionen 
    och efter ett år

6

Nr 27
Binder et 
al. (1984)

29 
varav
21 män

Grupp 1: PEMF, 5-9 h/dag 
Grupp 2: placebo-PEMF (efter 4 v byte till 
PEMF)

4 v (8v) 1. Smärta (VAS)
2. ROM
3. Smärtbåge vid aktiv abd
4. Smärta vid statisk 
    kontraktion

    S förbättring till grupp 1:s fördel i alla 
    parametrar efter fyra v. Efter 8 v NS  
    skillnad mellan grupperna i alla 
    parametrar

5

Nr 16
Baskurt et 
al. (2006)

92 Grupp 1: värme, 20 min
Grupp 2: TENS, 20 min
Grupp 3: värme och TENS, 40 min

1 till-
fälle

1. Smärtintensitet (VAS)
2. Pressure pain 
    treshold (dolorimeter)

1. S minskning inom alla grupper, NS 
    skillnad mellan grupperna
2. S ökning inom alla grupper, NS     
    skillnad mellan grupperna

4

FP= försökspersoner, Beh.tid= behandlingstid, S= signifikant, NS= ingen signifikant, v= veckor, ggr= gånger, ROM= rörelseomfång, beh= behandling, 
h= timmar
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4.3 Evidenssammanställning
Evidensläget för de olika behandlingarna sammanställdes (tabell 11). Eftersom endast ett fåtal 

studier innehöll uppföljning och resultatet då var densamma som direkt efter interventionen 

visas bara en sammanställning av evidensstyrkan direkt efter interventionen.
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Tabell 11. Sammanfattning av evidensstyrka direkt efter intervention.
UtvärderingsvariablerBehandling

Smärta Funktion Rörelseomfång
Akupunktur Ej utvärderat Starkt vetenskapligt 

underlag för att akupunktur 
är S bättre än ultraljud och 
placeboakupunktur

Ej utvärderat

Manuell 
mobilisering

Begränsat vetenskapligt 
underlag för att 
kombinationsbehandling
med mobilisering är S bättre 
än enbart kombinations-
behandling

Motsägande vetenskapligt 
underlag för att 
kombinationsbehandling
med mobilisering är S 
bättre än enbart 
kombinationsbehandling

Motsägande veten-
skapligt underlag för att 
NS skillnad finns mellan 
kombinationsbehandling
med mobilisering och 
enbart kombinations-
behandling

Träning Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att träning är S 
bättre än väntelista till 
sjukgymnast och för att NS 
skillnad finns mellan 
träning, hemträning och 
axelortos

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att träning är S 
bättre än väntelista till 
sjukgymnast och för att NS 
skillnad finns mellan 
träning, hemträning och 
axelortos

Otillräckligt veten-
skapligt underlag för att 
träning är S bättre än 
väntelista till 
sjukgymnast

Hemträning Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att hemträning 
är S bättre än kontrollgrupp 
och för att NS skillnad finns 
mellan träning, hemträning 
och axelortos

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att hemträning 
är S bättre än kontrollgrupp 
och för att NS skillnad finns 
mellan träning, hemträning 
och axelortos

Ej utvärderat

Kombinations-

behandling

Begränsat vetenskapligt 
underlag för att NS skillnad 
finns mellan kombinations-
behandling och operation.

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att arbetsplats-
baserad rehabilitering är S 
bättre än rehabilitering på 
klinik 

Begränsat vetenskapligt 
underlag för att NS skillnad 
finns mellan kombinations-
behandling och operation.

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att NS skillnad 
finns mellan arbetsplats-
baserad rehabilitering och 
rehabilitering på klinik

Otillräckligt veten-
skapligt underlag för att 
NS skillnad finns mellan 
kombinationsbehandling 
och operation.

Otillräckligt veten-
skapligt underlag för att 
NS skillnad finns mellan 
arbetsplatsbaserad 
rehabilitering och 
rehabilitering på klink 

Tejpning Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att S skillnad 
finns mellan tejpning och 
placebotejpning

Ej utvärderat Otillräckligt veten-
skapligt underlag för att 
tejpning är S bättre än 
placebotejpning

Elektroterapi Motsägande vetenskapligt 
underlag för att PEMF är S 
bättre än placebo-PEMF. 

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att NS skillnad 
finns mellan laser och 
placebo-laser samt mellan 
TENS, värme och TENS 
kombinerat med värme

Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att NS skillnad 
finns mellan PEMF och 
placebo-PEMF samt mellan 
laser och placebo-laser

Motsägande 
vetenskapligt underlag 
för att PEMF är S bättre 
än placebo-PEMF. 

Otillräckligt veten-
skapligt underlag för att 
NS skillnad finns mellan 
laser och placebo-laser

S= signifikant, NS= ingen signifikant
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5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Syftet med denna litteraturöversikt var att kartlägga evidensen för de sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder som fanns dokumenterade i RCT-studier. Genom att göra en 

litteraturöversikt med bred analys och sammanställning kan forskningsfronten inom ett visst 

område kartläggas (39). De databaser som vi använde var Pubmed, Cinahl, Amed och PEDro, 

eftersom vi ansåg att de var mest relevanta för vårt område. Inledningsvis använde vi sökordet 

shoulder impingement syndrome som benämning på syndromet, men under arbetets gång 

utökade vi vår sökning eftersom synonymer såsom rotator cuff disease och subacromial bursit 

förekom i litteraturen. Vi valde att endast inkludera RCT-studier eftersom de överlag är av 

högre kvalitet. Enligt SBU är RCT-studier förstahandsvalet för att ta reda på effekterna av en 

behandling (40). Valet att enbart inkludera RCT-studier medförde dock att andra intressanta 

studier kan ha uteslutits. Det kan även ha påverkat antalet dokumenterade

behandlingsmetoder. Det är möjligt att nya behandlingsmetoder finns beskrivna exempelvis i 

pilotstudier. Ingen tidsbegränsning gjordes på sökningen för att inte utesluta några relevanta 

artiklar. Våra begränsade språkkunskaper medförde att vi inte sökte på fler språk än svenska, 

engelska och norska, vilket kan ha orsakat att vi har missat aktuella studier. 

PEDro-scale och SBU:s evidensgradering användes för att bedöma studiernas kvalitet. Vi 

anser att graderingen enligt PEDro-scale har skett på ett tillfredställande sätt. Först övade vi 

genom att enskilt granska fem redan graderade artiklar, vid oenighet diskuterades och 

bestämdes en slutgiltig bedömning innan det kontrollerades i PEDro. Därefter bedömdes den 

artikel (16) som inte fanns graderad. PEDro-graderingen överfördes sedan till SBU:s 

bevisskala. Metoden har tidigare använts i uppsatser och ansetts vara tillförlitlig (18, 19). 

Eftersom metoden inte är allmänt accepterad kontrollerade vi tillförlitligheten ytterligare 

genom att jämföra ovanstående uppsatser med en uppsats (41) som använde sig av SBU:s 

metod, dessa studier kom fram till liknande resultat. Vi anser därför att denna metod var ett 

bra val för att överföra PEDro-graderingen till ett bevisvärde. För att bestämma studiernas 

evidensstyrka användes SBU:s evidensgradering. SBU beskriver nu ett nytt system som kallas 

GRADE (42), men eftersom denna metod ännu inte är utvärderad valde vi att använda den 

redan vedertagna metoden. 
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För att kunna utföra evidenssammanställningen krävdes en kategorisering av interventionerna. 

Eftersom de inkluderade artiklarna innehöll olika interventioner som kombinerades på flera 

sätt resulterade kategoriseringen i behandlingsgrupper som inte är helt homogena.

Inledningsvis var tanken att enbart utvärdera enskilda behandlingsmetoder men i några av de 

inkluderade artiklarna förekom en kombination av olika behandlingar. Dessa placerades 

därför i gruppen kombinationsbehandling. En nackdel med den kategorin är att det inte går att 

utreda vad som kan ha gett effekt. Då vi utförde kategoriseringen valde vi att skilja på träning 

och hemträning, eftersom vi anser att träning i hög grad påverkas av om den utförs i hemmet 

eller på kliniken.

Vi upplevde att delar av SBU:s gradering av evidensstyrka var svår att tolka. Enligt SBU kan 

styrkegraden sänkas vid mindre skiljaktigheter (20). Då någon definition av vad detta innebär 

inte finns redovisad, blev det upp till oss att avgöra hur mycket en artikel som motsäger 

övriga artiklar skulle påverka vår evidensbild.

Många olika utvärderingsvariabler användes i studierna. För att underlätta 

resultatsammanställningen valde vi ut de som förekom mest frekvent och analyserade dessa 

närmare. Eftersom smärta uppges vara huvudsymtomet (5), ansåg vi att det var en viktig 

utvärderingsvariabel att analysera. Initialt var avsikten även att analysera 

utvärderingsvariablerna livskvalitet, tillfredställelse med behandling och återgång till arbete. 

Eftersom få av de inkluderade studierna hade studerat dessa variabler uteslöts de ur vår 

resultatsammanställning.

5.2 Resultatdiskussion

Kombinationsbehandling, träning och mobilisering var vanligt förekommande behandlingar i 

de inkluderade studierna. Träning var den behandling som förekom mest frekvent, både 

enskilt och i kombination med andra behandlingar. Utöver mobilisering förekom andra

passiva behandlingsmetoder såsom akupunktur, TENS, PEMF, ultraljud, värme, laser och 

tejpning.

Ett flertal behandlingar hade positiva effekter på SAIS. Akupunktur samt mobilisering med 

kombinationsbehandling/träning visade på positiva effekter. Både träning och hemträning var 

signifikant bättre vid jämförelse med ingen behandling. När dessa två kombinerades med 
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mobilisering visade det på ett bättre resultat än de båda behandlingsmetoderna enskilt. Mellan 

kombinationsbehandling och operation fanns inga signifikanta skillnader. Det är vanligt att 

operation orsakar oro och rädsla hos patienten (43), detta anser vi skulle kunna indikera på att 

konservativ behandling är förstahandsvalet vid SAIS. Endast en av sex studier redovisade 

signifikanta skillnader mellan olika former av elektroterapi och placebobehandling. En möjlig 

förklaring till den förbättring som sågs i den studien (27) kan vara den långa 

behandlingsfrekvensen på fem till nio timmar per dag.

Vår evidenssammanställning visade ett starkt vetenskapligt underlag för att akupunktur är 

effektivt för att öka funktion och ett begränsat vetenskapligt underlag för att mobilisering med 

kombinationsbehandling/träning är effektivt för att minska smärta.

Evidenssammanställningen visade även att det vetenskapliga underlaget är begränsat för att 

ingen signifikant skillnad finns mellan kombinationsbehandling och operation gällande 

smärta och funktion. Inom resterande utvärderingsvariabler och interventioner utfaller det 

vetenskapliga underlaget som otillräckligt eller motsägande. Det kan bero på få studier inom 

varje kategori och på att dessa ibland visar motsägande resultat. Evidenssammanställningen 

påverkades även av studiernas kvalitet. Sex av studierna (23, 24, 26, 28, 29, 38) bedömdes ha 

högt bevisvärde och endast en studie (35) bedömdes ha lågt bevisvärde. En annan bidragande 

orsak till den otillräckliga evidensbilden var att en del studier inte redovisade alla 

utvärderingsvariabler som vi valt att analysera. 

Långtidsuppföljning saknas i flertalet av studierna vilket vi anser är en brist. Det är möjligt att 

en del behandlingsmetoder har en större effekt långsiktigt. Om utvärdering endast utförs 

direkt efter interventionen kan viktiga resultat missas. Kvarstående effekter borde vara målet 

vid sjukgymnastiska behandlingar, därför bör en långsiktig uppföljning ingå i studierna. SBU 

rekommenderar en uppföljning på minst sex månader eftersom effekterna måste vara 

bestående under en längre tidsperiod för att ses som praktiskt användbara (44). Ytterligare en 

anledning till att långsiktiga utvärderingar behövs är för att hitta effektiva behandlingar på 

sikt och därmed undvika långvarig smärtproblematik. Enligt SBU kan långvarig smärta 

orsaka lidande för individen och påtagliga kostnader för samhället (44).

Jämförelse mellan behandling och ingen behandling skedde i två av de inkluderade studierna 

(24, 25). I resterande studier jämfördes två behandlingar mot varandra. En jämförelse med 

ingen behandling medför att det går att avgöra om effekten beror på behandlingen eller den
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naturliga återhämtningsprocessen. En möjlig orsak till att få studier jämförde behandling med 

ingen behandling kan vara att det anses oetiskt att inte erbjuda någon form av åtgärd. En 

studie har konstaterat att fler behandlingar bör jämföras mot en kontrollgrupp för att 

säkerställa om behandlingen är effektivare än ingen behandling alls (4).  Vi anser att det 

optimala skulle vara om studier jämförde en viss behandling med ingen behandling, 

placebobehandling och om denna behandling jämfördes med andra behandlingar. Det skulle 

kunna ge bättre kännedom om en behandling är effektiv eller inte, samt om den är mer 

effektiv än andra behandlingsmetoder. 

I flertalet av artiklarna kombinerades flera olika behandlingsmetoder. Vi anser att det bör 

undvikas då det blir svårt att utvärdera en enskild behandlingsmetod. På kliniken är det dock 

vanligare att olika behandlingsmetoder kombineras (15), vilket kan vara en trolig orsak till att 

flertalet studier använder sig av en kombination av olika behandlingsmetoder.

Endast två av de inkluderade studierna (16, 22) har angett i vilket stadie av SAIS patienterna 

befann sig i. Vi anser att detta är viktigt att ha i åtanke eftersom en behandlingsmetods 

effekter kan påverkas av i vilket stadie som patienten befinner sig i. Konservativ behandling 

har ofta bättre effekt på patienter i de två första stadierna (6, 10). För att underlätta valet av 

lämplig behandlingsmetod är det därför bra att ha kännedom om i vilket stadie patienten är.

Evidenssammanställningen i denna studie stöds till stor del av tre tidigare litteraturöversikter 

(2-4). Till skillnad från dessa framkom det i denna studie att det finns ett starkt vetenskapligt 

underlag för att akupunktur är bättre än placeboakupunktur och ultraljud. Ultraljud visade inte 

på några effekter i tidigare litteraturöversikter (3, 4), vilket överensstämmer med vårt resultat. 

Även andra passiva behandlingar såsom laser, PEMF och TENS visade på dåliga effekter i 

denna studie. Som i tidigare studier visade sig mobilisering med kombinationsbehandling vara 

bättre än enbart kombinationsbehandling. Både träning och hemträning var signifikant bättre 

än ingen behandling, vilket stöds av en tidigare studie (3).

Tidigare nämnda litteraturöversikter har konstaterat att det finns lite evidens för att stödja att 

sjukgymnastik är en bra behandlingsmetod vid SAIS (2-4). Två av dessa sammanställde 

relativt få artiklar (2, 3), en av dessa hade även snävare begränsningar, exempelvis artiklar 

publicerade i fulltext med träning eller manuell terapi som intervention (2). Vår förhoppning 

var därför att nyligen tillkomna artiklar och bredare inklusionskriterier skulle kunna förbättra
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evidensbilden. Trots att denna studie innehåller fler artiklar än dessa litteraturöversikter blev 

det inte några större förbättringar i evidensbilden. 

I artiklarna som inkluderades i denna studie fanns skillnader i antal försökspersoner, 

diagnostik, behandlingsupplägg, behandlingstid och utvärderingsvariabler. Dessa skillnader 

bör tas i beaktning eftersom de kan ha påverkat resultatet i denna studie. I framtida studier bör 

klarare riktlinjer för diagnostik fastställas, behandlingsuppläggen bör beskrivas tydligare, mer 

likartade behandlingstider och längre uppföljningar behövs.

Smärta i skuldran är den tredje vanligaste orsaken till att patienter uppsöker vårdcentral för 

muskeloskeletala problem (1). Det är därför viktigt att fortsätta studera effekter av olika 

sjukgymnastiska behandlingar för att kunna ge stöd till valet av behandlingsmetod vid SAIS. 

Samt möjliggöra en effektivisering av behandlingen. Framtida forskning bör fokusera på

träning, mobilisering och akupunktur, då elektroterapi i de flesta fall inte visade på 

signifikanta effekter. I en pilotstudie från 2006 redovisades kortsiktigt bra resultat för att 

smärtsam excentrisk träning av supraspinatus och deltoideus minskar smärta vid SAIS (45).

Vi anser att det skulle vara intressant att se resultatet av smärtsam excentrisk träning i större 

RCT-studier.

5.3 Konklusion

De behandlingsmetoder som fanns dokumenterade var akupunktur, mobilisering, träning, 

hemträning, kombinationsbehandling, TENS, PEMF, ultraljud, laser, tejpning, värme och 

axelortos. Akupunktur, mobilisering med kombinationsbehandling/träning, hemträning och 

träning kan ha effekt på smärta, funktion eller rörelseomfång vid SAIS. Det finns stark 

evidens för att akupunktur kan förbättra funktion och begränsad evidens för att mobilisering 

med kombinationsbehandling/träning är bättre än enbart kombinationsbehandling/träning för 

att lindra smärta. Det finns även begränsad evidens för att kombinationsbehandling och 

operation likvärdigt kan minska smärta och öka funktion. Inom resterande 

interventionsgrupper utföll evidenssammanställningen som otillräcklig eller motsägande. För 

att stödja valet av behandlingsmetod vid SAIS krävs därför fler RCT-studier med hög kvalitet 

och långsiktig utvärdering.
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Ett varmt tack till alla som har ställt upp och hjälpt oss under arbetets gång. Ett särskilt tack 

vill vi rikta till vår handledare Daina Dagis för hjälp, stöd och uppmuntran.  

Luleå den 25 november 2008

Erica Fransson

Anna Grefve
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Bilaga 1

PEDro Scale

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.html

PEDro Scale (last modified March, 1999)

The following table briefly explains why each item has been included in the PEDro scale. Slightly more detail on 
some of these items is provided in the PEDro tutorial. An excellent text for those who want to know more about 
clinical trial design is Pocock SJ (1983). Clinical Trials. A Practical Approach. Chichester: John Wiley. (The 
emphasis in this text is on drug trials, although most principles apply equally well to trials in physiotherapy). 

1. eligibility criteria were specified. no/yes

[Explanation] This criterion influences external validity, but not the internal or statistical validity of the trial. 
It has been included in the PEDro scale so that all items of the Delphi scale are represented on the PEDro 
scale. This item is not used to calculate the PEDro score. 

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

[Explanation] Random allocation ensures that (within the constraints provided by chance) treatment and 
control groups are comparable.

3. allocation was concealed. no/yes

[Explanation] "Concealment" refers to whether the person who determined if subjects were eligible for 
inclusion in the trial was aware, at the time he or she made this decision, which group the next subject would 
be allocated to. Potentially, if allocation is not concealed, the decision about whether or not to include a 
person in a trial could be influenced by knowledge of whether the subject was to receive treatment or not. 
This could produce systematic biases in otherwise random allocation. There is empirical evidence that 
concealment predicts effect size (concealment is associated with a finding of more modest treatment effects; 
see Schulz et al. (1995), JAMA 273(5): 408-412)

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

[Explanation] This criterion may provide an indication of potential bias arising by chance with random 
allocation. Gross discrepancies between groups may be indicative of inadequate randomisation procedures.

5. there was blinding of all subjects. no/yes

[Explanation] Blinding of subjects involves ensuring that subjects were unable to discriminate whether they 
had or had not received the treatment. When subjects have been blinded, the reader can be satisfied that the 
apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to placebo effects or Hawthorne effects (an 
experimental artifact in which subjects responses are distorted by how they expect the experimenters want 
them to respond).

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

[Explanation] Blinding of therapists involves ensuring that therapists were unable to discriminate whether 
individual subjects had or had not received the treatment. When therapists have been blinded, the reader can 
be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to the therapists' enthusiasm 
or lack of enthusiasm for the treatment or control conditions.

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.html
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7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome. no/yes

[Explanation] Blinding of assessors involves ensuring that assessors were unable to discriminate whether 
individual subjects had or had not received the treatment. When assessors have been blinded, the reader can 
be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to the assessors' biases 
impinging on their measures of outcomes.

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

[Explanation] It is important that measurement of outcome are made on all subjects who are randomised to 
groups. Subjects who are not followed up may differ systematically from those who are, and this potentially 
introduces bias. The magnitude of the potential bias increases with the proportion of subjects not followed 
up.

9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or control 
condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one key outcome was 
analysed by "intention to treat".

no/yes

[Explanation] Almost inevitably there are protocol violations in clinical trials. Protocol violations may 
involve subjects not receiving treatment as planned, or receiving treatment when they should not have. 
Analysis of data according to how subjects were treated (instead of according to how subjects should have 
been treated) may produce biases. It is probably important that, when the data are analysed, analysis is done 
as if each subject received the treatment or control condition as planned. This is usually referred to as 
"analysis by intention to treat". For a recent discussion of analysis by intention to treat see Hollis S, 
Campbell F (1999) BMJ 319: 670-4.

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

[Explanation] In clinical trials, statistical tests are performed to determine if the difference between groups is 
greater than can plausibly be attributed to chance.

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

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

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

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that 
allocation was random. The precise method of randomisation need not be specified. 
Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be considered random. 
Quasi-randomised 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".
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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.

Criterion 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 x time interaction). The 
comparison may be in the form of 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 variability include standard deviations, standard 
errors, confidence intervals, interquartile ranges (or other quantile ranges), and 
ranges. Point measures and/or measures of variability may be provided graphically 
(for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear what 
is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent 
SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have 
been met if the number of subjects in each category is given for each group.


