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Abstrakt 
Bakgrund: Frusen skuldra är ett långvarigt sjukdomsförlopp som ger upphov till 

rörelseinskränkning och smärta i axelleden. Orsaken är en inflammation i ledkapseln som leder 

till förtjockning och stramhet i denna kapsel. Både kortisoninjektioner och fysioterapeutiska 

interventioner är ofta rekommenderade och har i tidigare studier visat sig vara effektiva mot detta 

tillstånd. Ett sätt att effektivisera vården och skapa ett bättre omhändertagande av patienter med 

denna diagnos, kan vara att låta fler fysioterapeuter få ansvaret att sätta kortisoninjektioner som 

tillägg för den nuvarande behandlingen. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa tidigare 

forskning och dess utfall av kortisoninjektioner kombinerat med träningsprogram hos patienter 

med frusen skuldra. Metod: Artiklar söktes i fyra databaser som var följande, PubMed, AMED, 

CINAHL och SportDiscus. MESH-termer eller fritextsökning anpassades efter databaserna. 

Inklusionskriterier sattes för att anpassa sökningen efter syftet. Totalt inkluderades 20 artiklar i 

denna litteraturöversikt. Resultat: 18 av 20 artiklar visade att kortisoninjektion kombinerad med 

träningsprogram gav signifikant förbättringar gällande smärta och 19 av 20 artiklar gav 

signifikant förbättringar gällande rörelseomfång. Denna förbättring skedde oavsett hur 

träningsupplägget såg ut, vilken typ av injektionsteknik, dosering eller lokalisation av 

kortisoninjektioner som användes. Flera studier tyder på att kortisoninjektioner fick snabbare 

resultat jämfört med kontrollgrupperna dock påvisade flera inkluderade studier att förbättringarna 

inte skiljde sig åt vid studiernas slut. Konklusion: Kortisoninjektioner i kombination med 

träningsupplägg har visat sig ge goda resultat gällande smärtminskning och rörelseomfång på 

kort sikt. Långsiktigt skiljer det sig inte åt mot andra interventioner. Detta kan bero på att frusen 

skuldra är en självläkande process. 

 

Nyckelord: Frusen skuldra, kortisoninjektion, rörelseomfång, smärta, träningsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehåll 
1. Bakgrund 6 

1.1 Klassificering av frusen skuldra ..................................................................................................... 6 

1.2 Frusen skuldras tre faser ................................................................................................................ 6 

1.3 Prevalens ........................................................................................................................................ 7 

1.4 Behandling ..................................................................................................................................... 7 

1.5 Fysioterapeuten .............................................................................................................................. 7 

1.6 Fysioterapeutisk behandling .......................................................................................................... 8 

1.7 Visuell analog skala ....................................................................................................................... 8 

1.8 Goniometer .................................................................................................................................... 9 

1.9 Tidigare forskning ........................................................................................................................ 10 

1.10 Effektivisering av vården ........................................................................................................... 11 

2. Syfte 12 

2.1 Frågeställningar ............................................................................................................................ 12 

3. Metod 12 

3.1 Design .......................................................................................................................................... 12 

3.2 Modell för avgränsning av frågeställning .................................................................................... 12 

3.3 Sökstrategi.................................................................................................................................... 12 

3.4 Urvalsprocessen ........................................................................................................................... 13 

3.5 Inklusionskriterier ........................................................................................................................ 14 

3.6 Kvalitetsgranskning ..................................................................................................................... 14 

3.7 Etiska överväganden .................................................................................................................... 14 

4. Resultat 15 

4.1 Smärtanalys med VAS som utfallsmått ....................................................................................... 15 

4.1.1 Aktuell smärta ....................................................................................................................... 15 

4.1.2 Rörelsesmärta ....................................................................................................................... 16 

4.1.3 Vilosmärta ............................................................................................................................. 16 

4.1.4 Nattsmärta ............................................................................................................................. 17 

4.1.5 Sammanfattning av smärtanalys med VAS som utfallsmått .................................................. 17 

4.2 Rörelseomfång analys med goniometer som utfallsmått ............................................................. 17 

4.2.1 Flexion, abduktion, utåtrotation, inåtrotation samt extension .............................................. 18 

4.2.2 Flexion, abduktion, utåtrotation samt inåtrotation ............................................................... 18 

4.2.3 Flexion, utåtrotation och inåtrotation................................................................................... 18 

4.2.4 Abduktion, utåtrotation och inåtrotation .............................................................................. 19 

4.2.5 Flexion, abduktion och utåtrotation ...................................................................................... 19 

4.2.6 Sammanfattning av rörelseomfång analys med goniometer som utfallsmått ........................ 19 

5. Diskussion 21 



5 
 

5.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 21 

5.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................................ 22 

5.2.1 Smärta ................................................................................................................................... 22 

5.2.2 Rörelseomfång ...................................................................................................................... 23 

5.2.3 Summering av smärta och rörelseomfång............................................................................. 23 

5.2.4 Klinisk Reflektion .................................................................................................................. 24 

6. Konklusion 25 

7. Referenslista 26 

8. Bilagor 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Bakgrund 

Året 1934 introducerades termen “frusen skuldra”, synonymer på detta tillstånd är även periartrit 

och adhesiv kapsulit [1]. Frusen skuldra beskrivs som ett långvarigt smärtsamt tillstånd i skuldran 

där följderna blir inskränkt rörlighet och stelhet i axelleden, framförallt i flexion och utåtrotation 

[2]. Patologin bakom frusen skuldra är en inflammation i ledkapseln som bidrar med att kapseln 

blir förtjockad och stram, där studier har sett en ökning av kollagen i ledkapseln. Varför denna 

inflammation uppkommer är dock inte faställd [1]. Den icke dominanta axeln löper större risk att 

drabbas av frusen skuldra och hos 6-17% av patienter drabbas den andra axeln inom fem år efter 

första axeln har läkt ut. På grund av smärtan leder det till svårigheter att sova på den påverkade 

sidan [2]. Smärtan blir oftast värre på natten och påverkar både den aktiva samt passiva 

rörligheten i axeln [3]. I stort sett tillfrisknar alla patienter inom ett till tre år, däremot får inte alla 

tillbaka normal rörlighet. Termen “frusen skuldra” används oftast felaktigt för att beskriva andra 

axeltillstånd såsom rotatorkuff tendinopati eller osteoartrit, då subacromial patologi kan likna de 

första faserna vid frusen skuldra. För att kunna vidta lämpliga åtgärder blir det därför viktigt att 

fastställa rätt diagnos [3]. 

1.1 Klassificering av frusen skuldra 

Frusen skuldra klassificeras som primär eller sekundär. Primär frusen skuldra har ofta en 

koppling med andra sjukdomar och tillstånd. Personer med diabetes, parkinson och 

sköldkörtelsjukdomar löper en större risk att drabbas av frusen skuldra, men man vet dock inte 

orsaken bakom detta [3,4]. Sekundär frusen skuldra kan förekomma efter trauman och 

rörelseimobilisering, exempel på skador kan vara subacromiellt impingement, rotatorkuffs skada, 

eller skador på senor i axelleden. Smärta från dessa besvär leder till minskad rörelse vilket kan 

leda till utvecklandet av frusen skuldra [3,4]. 

1.2 Frusen skuldras tre faser 

Frysnings fasen: Denna fas kännetecknas av mycket smärta i den drabbade axelleden. Smärtan 

förvärras på natten och denna fas varar mellan två till nio månader [3]. 

Frysta fasen: När man övergår till denna fas avtar smärtan mer och mer. Nu stelnar axelleden till 

successivt och man tappar rörelse i axelleden; utåtrotation, flexion, inåtrotation samt abduktion 

blir rörelseinskränkt. Varar mellan fyra till 12 månader [3]. 

Upptiningsfasen: I den sista fasen får man gradvis mer och mer rörelse i axelleden. Fasen pågår 

mellan fem till 26 månader. Många får dock inte tillbaka samma rörelse som de hade innan detta 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/SezW
https://paperpile.com/c/8nI3JB/XINh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/SezW
https://paperpile.com/c/8nI3JB/XINh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/B9CQ
https://paperpile.com/c/8nI3JB/B9CQ
https://paperpile.com/c/8nI3JB/B9CQ+VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/B9CQ+VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/B9CQ
https://paperpile.com/c/8nI3JB/B9CQ
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tillstånd [3]. Generellt finns det inga typiska fynd i patientens bakgrund som ger en förklaring till 

rörelseinskränkningen eller smärtan vid en klinisk undersökning, röntgen ger heller inga svar på 

bakomliggande orsak till dessa besvär [3]. 

1.3 Prevalens 

Frusen skuldra utvecklas vanligtvis hos patienter mellan 40-60 årsåldern, förekomst innan det är 

mycket ovanligt. Medelåldern för att drabbas är 56 år och fler kvinnor än män drabbas av 

tillståndet. Vid stroke finns det 25 % risk att drabbas av frusen skuldra inom de första sex 

månaderna [5]. Som tidigare nämnt löper personer med andra sjukdomar såsom diabetes och 

parkinson högre risk att få frusen skuldra. Det uppskattas att minst 2 % av den skandinaviska 

populationen lider av denna diagnos [2]. 

1.4 Behandling 

Man känner till den patologiska processen för frusen skuldra, däremot är den bakomliggande 

orsaken fortfarande okänd [1,4]. Behandlingsåtgärder varierar med allt ifrån medicin, lokal 

kortisoninjektion, fysioterapi, manuell manipulation under bedövning, hydrodistention till 

operation. Den initiala behandlingen för frusen skuldra innefattar fysioterapi i samband med 

smärtlindring. Behandlingsåtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken av de tre faserna inom 

frusen skuldra man befinner sig i [4]. I frysnings fasen är smärtan mest framträdande, denna 

behandlas med smärtstillande medicinering samt kortisoninjektioner [4]. Patienten uppmuntras 

till aktiviteter som inte gör ont, där smärtan blir en guide för patienten och smärtsamma 

aktiviteter skall undvikas [2]. I den frysta fasen avtar smärtan men rörelseinskränkningen ökar. 

Fysioterapeuter fokuserar på att bibehålla rörelseomfånget med hjälp av rörelseträning och passiv 

stretching, detta utförs flera gånger dagligen [4]. Upptiningsfasen karaktäriseras med minskad 

smärta och progressiv förbättrat rörelseomfång [4]. Då tidigare smärta och stelhet ofta leder till 

att scapula får kompensera för den nedsatta rörelsen i axelleden, kan en viktig åtgärd för 

behandling vara att återfå ett normalt rörelsemönster i axelleden för att normalisera den 

humeroscapulära rytmen [4]. Kirurgiska åtgärder kan vara aktuella när tillståndet försämras trots 

adekvat konservativ behandling hos patienterna med frusen skuldra.  

1.5 Fysioterapeuten 

Fysioterapi är starkt rekommenderat för patienter med frusen skuldra [4], och enligt 

fysioterapeuterna.se [6] definieras yrket som följande “Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att 

visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/B9CQ
https://paperpile.com/c/8nI3JB/B9CQ
https://paperpile.com/c/8nI3JB/oug0
https://paperpile.com/c/8nI3JB/XINh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/VuTB+SezW
https://paperpile.com/c/8nI3JB/VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/XINh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/481p
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aktivt liv med god livskvalitet.Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att 

hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa 

för att bättre kunna möta livets krav. Fysioterapeuter vänder sig till människor oavsett ålder 

och/eller funktionshinder. Fysioterapeuter finns i hela hälso- och sjukvården” [6]. Som tidigare 

nämnts drabbas patienter med denna diagnos framförallt av smärta och rörelseinskränkning i 

axelleden [2], för att fysioterpeuten skall kunna göra en adekvat bedömning av omfattningen av 

patientens smärta och rörelseinskränkning används ofta en visuell analog skala (VAS) för att 

skatta smärta, och en goniometer för att skatta rörelseomfång. Dessa verktyg används i kliniken 

av fysioterapeuter för att utvärdera om en behandling eller åtgärd gett resultat [7]. 

1.6 Fysioterapeutisk behandling 

Som tidigare nämns är fysioterapeutiska behandlingsåtgärder starkt rekommenderad för patienter 

med frusen skuldra och tillsammans med smärtlindrande åtgärder, har det visat sig i tidigare 

studier, vara framgångsrikt i upp till 90% av fallen [4,5]. Efter fyra veckors målinriktad 

intervention har det visat sig ge minskad smärta och ökad styrka, samma studie visade även att 

fysioterapi i samband med fyra själv-stretchningsövningar, som utförs minst två gånger per dag, 

gav en signifikant förbättring hos patienter med frusen skuldra [5]. De vanligaste terapeutiska 

övningar för patienter med frusen skuldra är active-assisted range of motion övningar, de 

innefattar oftast att patienter använder sig av den friska armen eller andra verktyg såsom slynga, 

stång eller träningsbollar för att underlätta träningen av den påverkade armen. Fysioterapeutiska 

åtgärder lindrar framförallt smärtan och ökar rörelseomfånget i den andra samt den tredje fasen 

av frusen skuldra [8], då smärtan är så stor och påtaglig i den första fasen klarar patienterna inte 

av rehabiliteringsövningarna [9]. 

1.7 Visuell analog skala  

Att skatta smärta är inte helt enkelt då upplevelsen av smärta är subjektiv. Ett bra verktyg 

fysioterapeuten har för att utvärdera smärta kliniskt är med hjälp av en Visuell analog skala 

(VAS). Denna smärtskala har formen av en 10 cm horisontell linje med två markeringar på varsin 

sida om linjen, där den vänstra markeringen motsvarar “ingen smärta” och den högra 

markeringen “värsta tänkbara smärta”, se figur 1. Patienten får själv skatta sin smärta genom att 

markera på linjen mellan dessa markeringar hur smärtintensiteten upplevs, vilket antecknas av 

fysioterapeuten. VAS är ett verktyg som är lättförstått och går snabbt att använda för både 

patienter och fysioterapeut. Reliabiliteten av VAS har testats flera gånger och beskrivs vara hög 

när den används flera gånger med samma individ, dock är det till kostnaden av validiteten, 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/481p
https://paperpile.com/c/8nI3JB/XINh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/BQ5H
https://paperpile.com/c/8nI3JB/oug0+VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/oug0
https://paperpile.com/c/8nI3JB/HOer
https://paperpile.com/c/8nI3JB/k3Q0
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eftersom smärtintensitet är subjektiv och verktyget är endimensionellt. Trots det är VAS 

användbart om man vill jämföra förändringar mellan patienter [10]. 

 

Figur 1. Bild på en VAS skala [11] 

1.8 Goniometer 

För att mäta och utvärdera rörelseomfånget hos patienter har fysioterapeuten flera verktyg att 

tillgå. Ett av de vanligaste för detta ändamål är användandet av en goniometer. Detta mätverktyg 

kommer i olika former och används för att mäta rörelseomfånget i en led, se figur 2. Via två 

anatomiska riktmärken ställs goniometern in, och det aktuella gradtalet tas ut [7]. En studie 

undersökte reliabiliteten och validiteten hos två olika sorters goniometrar, en digital goniometer 

och en klassisk goniometer i plast. Studien bestod av 30 deltagare samt två kliniker som utförde 

mätningarna. Mätningarna utfördes i axeln i följande riktningar, flexion, abduktion, utåtrotation 

samt inåtrotation. Oavsett vilken goniometer som användes blev resultatet att det är ett reliabelt 

och valitt undersökningsinstrument för att undersöka rörelseomfånget i axeln [12]  

 

 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/MZ0a
https://paperpile.com/c/8nI3JB/6QFo
https://paperpile.com/c/8nI3JB/BQ5H
https://paperpile.com/c/8nI3JB/DU9F
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Figur 2. Bild på en Goniometer  [7] 

 

1.9 Tidigare forskning 

I en systematisk review som publicerades 2014 undersöktes utfallet av kortisoninjektioner hos 

patienter med frusen skuldra. 25 studier inkluderades i denna review, av dessa visade 92% av 

studierna att deltagarna fick förbättrad smärta skattad på VAS, i sju av dessa studier fick 

deltagarna signifikant ökat rörelseomfång från vecka ett till sex jämfört med kontrollgrupperna 

[13]. En av de inkluderade studier tyder på att en kombination av kortisoninjektion och 

fysioterapi kan ge ett förbättrat rörelseomfång än interventionerna enskilt. Konklusionen av 

denna review var att kortisoninjektioner kan ge en snabbare smärtminskning och ett ökat 

rörelseomfång speciellt de första sex veckorna hos patienter med frusen skuldra. Varför det inte 

skiljer sig så mycket långsiktigt mellan interventionsgrupperna och kontrollgrupperna kan bero 

på att frusen skuldra naturligt självläker efter en tid [13]. 

 

I en annan systematisk review undersökte man också utfallet av kortisoninjektioner hos patienter 

med frusen skuldra; totalt inluderades 10 RCT-studier. Enligt denna review är kortisoninjektion 

ett effektiv interventionsalternativ för patienter med frusen skuldra, framförallt på kort sikt då 

symptomen lindras. Dessutom anses kortisoninjektion ha en positiv tilläggseffekt för fysioterapi 

eller hemträningsprogram och kan därför användas samtidigt. På långsikt har kortison inte visat 

sig vara mer effektivt jämfört mot andra interventioner, detta tror författarna bero på att 

sjukdomen har ett fördelaktigt naturligt förlopp, där patienter oavsett intervention förbättras efter 

tid [14]. Det är viktigt att ta i beaktning vilka risker som kortisoninjektioner kan medföra. I denna 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/BQ5H
https://paperpile.com/c/8nI3JB/Gyil
https://paperpile.com/c/8nI3JB/Gyil
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5oHr
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tidigare systematisk review har man i vissa fall sett komplikationer efter kortisoninjektioner 

såsom ökad smärta, rodnad i ansiktet samt påverkad menstruationscykel [14]. Det finns även 

alltid en risk för infektioner vid användning av injektioner och risk för septisk artrit föreligger 

[4]. 

1.10 Effektivisering av vården 

2013 fick Göran Stiernstedt på uppdrag av staten, att sammanställa en analys av hälso- och 

sjukvården om hur man kan använda sig av de olika professionernas resurser på ett effektivare 

och mer ändamålsenligt sätt, samt vilka utvecklingsområden som fanns. Resultatet blev en 

omfattande rapport som belyser många viktiga punkter för att få en effektivare vård. En punkt 

som belyses är fysioterapeutens roll, där man bedömer att fysioterapeuter är en underutnyttjad 

resurs, där det finns en stor potential i att omfördela arbetsuppgifter från läkare till 

fysioterapeuter, framförallt inom primärvården. Denna utredning menar att resultatet av dessa 

förändringar inte bara hade blivit en avlastning för läkarvården utan även gett en högre kvalitet 

för patienterna [15]. Med denna rapport som bakgrund har Axelina [16] utvecklat 

fördjupningskurser inom injektionsteknik i skuldran för fysioterapeuter, detta anses leda till en 

ökad effektivitet och en stor tidsvinst. Axelina anser att fysioterapeuter kan delegeras detta ansvar 

då fysioterapeuter är en av få yrkesgrupper som både får ställa diagnos och ansvara för 

behandlingen [17]. Haparanda-modellen är ett bra exempel på att omfördelning av 

arbetsuppgifter från läkare till fysioterapeuter fungerar. Haparandas hälsocentral såg över 

kompetensen på arbetsplatsen och hur patientfördelningen såg ut, därefter gjorde man om 

strukturen så att patienter kom till rätt vårdinstans direkt istället för att slussa alla patienter till 

läkaren. Fysioterapeuter fick börja skriva röntgenremisser, sjukintyg och fick kurser i 

kortisoninjektioner. Resultatet blev kortare vårdtider, patienterna träffade färre vårdgivare, 

arbetsmiljön har förbättrats och man har sett en ekonomisk vinst av detta [18]. 

 

Med detta som bakgrund ville författarna sammanställa vilken evidens det finns för 

kortisoninjektion kombinerat med träningsprogram som behandlingsåtgärd för diagnosen frusen 

skuldra, och vilket utfall det har gällande smärta och rörelseomfånget hos dessa patienter.  

 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/5oHr
https://paperpile.com/c/8nI3JB/VuTB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/HER7
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cfFU
https://paperpile.com/c/8nI3JB/uO13
https://paperpile.com/c/8nI3JB/DZLZ
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2. Syfte  

Syftet med studien var att sammanställa tidigare forskning och dess utfall av kortisoninjektioner 

kombinerat med träningsprogram hos patienter med frusen skuldra. 

2.1 Frågeställningar  

1: Vilket utfall har kortisoninjektioner kombinerat med träningsprogram gällande smärta hos 

patienter med frusen skuldra med VAS som utfallsmått? 

 

2: Vilket utfall har kortisoninjektioner kombinerat med träningsprogram gällande rörelseomfång 

hos patienter med frusen skuldra med goniometer som utfallsmått? 

3. Metod 

3.1 Design  

En litteraturöversikt utfördes för att besvara syftet. För att sammanställa tidigare forskning och 

skapa sig en översikt gällande aktuellt kunskapsområde, är detta en lämplig design[19]  

3.2 Modell för avgränsning av frågeställning 

PICO-modellen användes för att guida och strukturera frågeställning samt litteratursökning av 

studier. Faktorer som tas upp i modellen är patient/problem, vem vill man behandla. Intervention, 

vilka åtgärder används. Comparison, vad vill man jämföra med. Samt outcome, vad vill man 

uppnå [20]. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. PICO-modellen 

Patient Intervention Comparison Outcome 

Patient med frusen 

skuldra 

Kortisoninjektion, 

träningsprogram 

VAS, Goniometer Smärta, 

rörelseomfång  

3.3 Sökstrategi  

En litteratursökning utfördes i fyra databaser för att svara på syftet. Sökningen genomfördes 

2020-03-02 till 2020-05-16. Databaserna som inkluderades var PubMed, AMED, CINAHL och 

SportDiscus. Dessa databaser ansågs relevanta då de innefattar ämnena fysioterapi, rehabilitering, 

medicin- och hälsovetenskap. Flera sökningar med olika sökordskombinationer och MeSHtermer 

utfördes och testades för att hitta den mest relevanta kombinationen för att svara på syftet. 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/WOR6
https://paperpile.com/c/8nI3JB/LoRu
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Sökord/MeSHtermer, antal träffar, relevanta artiklar, inkluderade artiklar samt dubbletter, 

presenteras överskådligt i tabell 2.  

 

Tabell 2 Resultatredovisning av sökningen   

Databas Sökord Antal träffar Relevanta träffar 

(Dubbletter) 

Inkluderade 

träffar 

PubMed (("Injections"[Mes

h]) AND "Physical 

Therapy 

Modalities"[Mesh]

) AND 

"Bursitis"[Mesh]  

32 17 (-)  10 

AMED Frozen shoulder or 

adhesive capsulitis 

AND 

physiotherapy or 

physical therapy or 

rehabilitation AND 

injection  

26 10 (6) 1 

CINAHL (MH "Adhesive 

Capsulitis") AND 

(MH "Physical 

Therapy") AND 

(MH "Injections") 

59 18 (6) 2 

SportDiscus Adhesive 

capsulitis AND 

physiotherapy or 

physical therapy or 

rehabilitation AND 

injections 

30 13 (9) 2 

Relaterade artiklar   5 

Totalt antal 

inkluderade artiklar  

 20 

 

3.4 Urvalsprocessen 

För att säkerställa artiklarnas relevans i förhållandet till syftet sattes inklusionskriterier upp. Efter 

sökningarna med använda sökordskombinationer/MeSHtermer samt avgränsningar, resulterade 

detta i total 147 artiklar i fyra databaser. Samtliga titlar av artiklarna lästes. Av dessa ansågs 58 

relevanta, varav 21 var dubbletter. Nästa steg blev att läsa abstrakt av dessa 37 relevanta artiklar. 
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Passade abstraktet syftet, lästes artiklarna i fulltext. 15 artiklar uppfyllde inklusionskriterierna och 

inkluderades i denna litteraturöversikt. Nästa steg var att söka efter relaterade artiklar, detta 

utfördes genom att gå igenom referenslistor i de artiklar som blivit inkluderande. Sökningen 

resulterade i ytterligare fem inkluderande artiklar. Även dessa fem artiklars referenslistor 

genomsöktes för ytterligare relaterade artiklar, inga nya inkluderades. Artikelsökningen 

resulterade i totalt 20 inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt.  

3.5 Inklusionskriterier  

 

● Studiedeltagare diagnostiserade med frusen skuldra 

 

● Artiklar som tar upp kortisoninjektioner kombinerat med träningsprogram 

 

● Artiklar som använder sig av visuell analog skala (VAS) för utvärdering av smärta 

 

● Artiklar som använder sig av goniometer för utvärdering av rörelseomfång 

 

● Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

 

● Artiklar som är randomiserad kontroll studier, eller kliniska studier  

 

● Artiklar som är skrivna på engelska 

3.6 Kvalitetsgranskning 

För att utvärdera kvaliteten på artiklarna används PEDro skalan. Detta protokoll har stor validitet 

och reliabilitet gällande bedömning av artiklarnas kvalitet. Utvecklades för att bedöma kliniska 

prövningar inom fysioterapin. Det består av 11 frågor som besvaras med Ja eller Nej. Där man får 

1 poäng för varje Ja svar, 0 poäng för varje Nej. Undantag fråga 1 som exkluderas och inte ger 

poäng [21]. Se bilaga 3 

3.7 Etiska överväganden 

I samtliga inkluderade studier skedde en etisk granskning som grundar sig på 

Helsingforsdeklarationen. Denna skapades av World Medical Association (WMA) för att 

fastställa etiska principer vid medicinsk forskning som involverar människor [22]. 

Samtliga artiklar har lästs utifrån ett objektivt perspektiv där dessa redovisas oavsett utfallets 

resultat. Artiklarna som valdes har återgivits sanningsenligt och korrekt av författarna.  

  

https://paperpile.com/c/8nI3JB/7qYf
https://paperpile.com/c/8nI3JB/Tgjv
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4. Resultat  

I denna litteraturöversikt inkluderades 20 artiklar som uppfyllde inklusionskriterier [23–42], 

varav 17 var av RCT-design [23–31,33,35–39,41,42] och tre var av Clinical trial design 

[32,34,40]. I samtliga studier var studiedeltagarna diagnostiserade med frusen skuldra, användes 

VAS som utfallsmått för smärta och goniometer som utfallsmått för rörelseomfång. Minst en 

grupp i varje studie fick kortisoninjektion i kombination med träningsprogram som jämfördes 

mot andra kontrollgrupper vars interventioner varierade, såsom NSAID, hydrodilatation, 

manipulation eller injektioner med olika lokalisationer. Dessa presenteras i bilaga 1 och 2. I 

samtliga inkluderade studier fick deltagarna någon form av träningsprogram, dessa varierade men 

de vanligaste var Codman övningar, stretching, pendelövningar och väggklättringsövningar. 

Durationen i de inkluderade studierna pågick från sex veckor upp till ett år [23–42]. I 

resultatredovisningen som presenteras nedan benämns grupperna med kortisoninjektion i 

kombination med träningsprogram som interventionsgrupp, resterande grupper och interventioner 

benämns som kontrollgrupp. 

4.1 Smärtanalys med VAS som utfallsmått 

I samtliga studier undersöktes olika smärttyper, som var följande: aktuell smärta, rörelsesmärta, 

vilosmärta och nattsmärta. Definitionen av smärta i de inkluderade studierna varierade. Två av 

de inkluderade studierna definierar aktuell smärta som “Med hänsyn till den värsta smärtan du 

har upplevt i ditt liv, vad var genomsnittliga axelsmärtan den senaste veckan?” [34,37]. Enligt två 

av de andra inkluderade studier definieras rörelsesmärta som smärta som uppstår vid rörelse 

[23,40]. Vilosmärta, enligt en inkluderad studie, definieras som smärta i vila under dagtid [31]. 

En inkluderad studie definierar nattsmärta som smärta som upplevs innan sömn [35].           

4.1.1 Aktuell smärta 

13 studier undersökte aktuell smärta som utvärderas med VAS [24–29,33,34,36–39,42] och 

kortisoninjektion kombinerad med träningsprogram. Samtliga av dessa studier resulterade i 

signifikanta förbättringar. I åtta av de 13 studierna var det dock ingen signifikant skillnad jämfört 

mot kontrollgrupperna [24–27,29,33,39,42], däremot fick kortisoninjektion kombinerad med 

träningsprogram snabbare resultat i tre av de studierna [24,33,39]. I två av de studierna fick 

kontrollgrupperna snabbare resultat jämfört mot interventionsgrupperna [25,42]. En annan studie, 

som jämförde kortisoninjektion mot intraartikulär palette-rikt plasmainjektion, påvisade en 

signifikant förbättring i båda grupperna men kontrollgruppen fick signifikant bättre resultat 

jämfört mot interventionsgruppen [34]. Tre studier jämförde olika placeringar och doseringar av 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8+H91C+r1zV+ZgQH+nAfH+G61b+Hifb+z4wh+CRHM+eXVP+rynX+3PPt+cP7k+hhBA+qMfB+pLMV+1864+hLWO+0MXg+dxqY
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8+H91C+r1zV+ZgQH+nAfH+G61b+Hifb+z4wh+CRHM+rynX+cP7k+hhBA+qMfB+pLMV+1864+0MXg+dxqY
https://paperpile.com/c/8nI3JB/eXVP+3PPt+hLWO
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8+H91C+r1zV+ZgQH+nAfH+G61b+Hifb+z4wh+CRHM+eXVP+rynX+3PPt+cP7k+hhBA+qMfB+pLMV+1864+hLWO+0MXg+dxqY
https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt+qMfB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8+hLWO
https://paperpile.com/c/8nI3JB/CRHM
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k
https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt+hhBA+nAfH+r1zV+H91C+dxqY+Hifb+1864+qMfB+rynX+pLMV+G61b+ZgQH
https://paperpile.com/c/8nI3JB/nAfH+r1zV+H91C+dxqY+Hifb+1864+rynX+ZgQH
https://paperpile.com/c/8nI3JB/rynX+1864+H91C
https://paperpile.com/c/8nI3JB/r1zV+dxqY
https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt
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kortisoninjektion. En studie jämförde kortisoninjektion i rotator intervallen, subacromiella 

utrymmet och intraartikulärt mot varandra; studien resulterade i signifikanta förbättringar i 

samtliga grupper. Det var en signifikant skillnad mellan injektionen i rotator intervallen jämfört 

mot injektionen intraartikulärt och i subacromiella utrymmet. Det var också en signifikant 

skillnad mellan injektionen intraartikulärt jämfört mot injektionen i subacromiella utrymmet [36]. 

Den andra studien jämförde kortisoninjektion i hög och låg dos. Båda grupperna fick signifikant 

bättre resultat än placebogruppen och det var ingen signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupperna [37]. Tredje studien jämförde kortisoninjektion i glenohumerala-leden 

mot subacromiella utrymmet. Båda grupperna fick signifikant förbättringar och det var ingen 

signifikant skillnad, men kortisoninjektion i glenohumerala-leden gav snabbare resultat [38]. 

Sista studien jämförde sodium hyaluronate injektion, kortisoninjektion, fysioterapi samt en 

kontrollgrupp mot varandra. Alla grupper fick signifikanta förbättringar men kortisoninjektion 

kombinerad med träningsprogram fick signifikant bättre resultat än kontrollgruppen [28].     

4.1.2 Rörelsesmärta    

Fyra studier undersökte rörelsesmärta [23,32,40,41] och utvärderade resultatet med hjälp av 

VAS. Dessa studier undersökte utfallet av kortisoninjektion kombinerad med träningsprogra. 

Resultatet var en signifikant förbättring i tre av dessa studier [23,32,41]. I två av studierna var det 

ingen signifikant skillnad mellan intervention- och kontrollgrupperna [40,41].  En studie 

jämförde fysioterapi mot två andra grupper, kortisoninjektion i kombination med fysioterapi och 

akupunktur i kombination med fysioterapi. Grupperna med kortison och akupunktur fick 

signifikant minskad rörelsesmärta, dock kunde ingen signifikant skillnad visas mellan fysioterapi 

mot resterande grupper [32]. En studie jämförde placeringar av kortisoninjektion i 

glenohumerala-leden, subacromiella utrymmet samt i både glenohumerala-leden och 

subacromiella utrymmet. Alla grupper fick signifikanta förbättringar men kortisoninjektion i 

glenohumerala-leden och i både glenohumeral-leden och subacromiella utrymmet fick signifikant 

bättre resultat jämfört med kortisoninjektion i endast subacromiella utrymmet [23].    

4.1.3 Vilosmärta 

Fem studier undersökte vilosmärta [31,32,35,40,41] med VAS som utfallsmått varav två av dessa 

studier fick signifikant minskad vilosmärta [35,41]. I två av studierna var det ingen signifikant 

skillnad mellan interventions- och kontrollgrupperna [32,41]. I två andra studier fick varken 

interventions- eller kontrollgrupp någon signifikant förbättring alls [31,40]. Den sista studien 

jämförde ultraljudsguidad kortisoninjektion med kortisoninjektion utan ultraljud, det visade sig 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/hhBA
https://paperpile.com/c/8nI3JB/qMfB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/pLMV
https://paperpile.com/c/8nI3JB/G61b
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8+0MXg+hLWO+eXVP
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8+eXVP+0MXg
https://paperpile.com/c/8nI3JB/0MXg+hLWO
https://paperpile.com/c/8nI3JB/eXVP
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k+0MXg+hLWO+CRHM+eXVP
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k+0MXg
https://paperpile.com/c/8nI3JB/0MXg+eXVP
https://paperpile.com/c/8nI3JB/hLWO+CRHM
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att den ultraljudsguidade kortisoninjektion fick snabbare resultat, men mot slutet av studien var 

det ingen signifikant skillnad mellan grupperna [35].   

4.1.4 Nattsmärta  

Med VAS som utvärderingsverktyg, undersökte fyra studier nattsmärta [30,35,40,41] varav tre 

fick signifikanta förbättringar [30,35,41]. I en studie fick varken interventions- eller 

kontrollgrupp någon signifikant förbättring [40]. I tre av de andra studierna var det ingen 

signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgrupperna [30,35,41]; dock fick 

interventionsgruppen snabbare resultat i två av dessa studier [30,35].   

4.1.5 Sammanfattning av smärtanalys med VAS som utfallsmått  

I 18 av 20 inkluderade studier gav kortisoninjektion kombinerad med träningsprogram signifikant 

reducering av smärta [23–30,32–39,41,42]. I 11 studier var det ingen signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgrupperna [24–27,29,30,32,33,39,41,42] men i fyra studier fick 

interventionsgrupperna snabbare resultat än kontrollgrupperna [24,30,33,39]. Medan i två studier 

fick kontrollgrupperna snabbare resultat än interventionsgrupperna [25,42].  I en studie fick 

kontrollgruppen signifikant bättre resultat än interventionsgruppen [34]. I en studie fick 

kortisoninjektion kombinerad med träningsprogram signifikant bättre resultat än studiens 

kontrollgrupp [28]. Fem studier jämförde interventionsgrupperna mot varandra där 

lokalisationen, injektionsteknik och dosering av kortisoninjektionen varierade; samtliga 

interventionsgrupper fick signifikanta förbättringar [23,35–38]  

4.2 Rörelseomfång analys med goniometer som utfallsmått 

Rörelseriktningarna som undersöktes varierade i de inkluderade studierna och totalt var det fem 

rörelseriktningar som uppmättes med en goniometer. Dessa var flexion, abduktion, utåtrotation, 

inåtrotation samt extension. I nio av studierna uppmättes inåtrotationen via att placera tummen på 

ryggen och se vilken kotnivå man når upp till [25,31,33,36,38–42]. Två av studierna mättes 

inåtrotationen via att se hur högt upp dorsala sidan på handen kom mot scapula [28,29]. 

Utåtrotation uppmättes i samtliga studier [23–42] sedan varierades vilka rörelseriktningar som 

uppmättes, se bilaga 2. Totalt bestod de inkluderade studierna av fem olika kombinationer av 

rörelseriktningar som presenteras nedan.  

 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k+z4wh+0MXg+hLWO
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k+z4wh+0MXg
https://paperpile.com/c/8nI3JB/hLWO
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k+z4wh+0MXg
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k+z4wh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt+hhBA+nAfH+r1zV+H91C+dxqY+5Mp8+Hifb+1864+eXVP+qMfB+rynX+pLMV+cP7k+z4wh+G61b+ZgQH+0MXg
https://paperpile.com/c/8nI3JB/H91C+r1zV+ZgQH+nAfH+Hifb+z4wh+eXVP+rynX+1864+0MXg+dxqY
https://paperpile.com/c/8nI3JB/H91C+z4wh+rynX+1864
https://paperpile.com/c/8nI3JB/r1zV+dxqY
https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt
https://paperpile.com/c/8nI3JB/G61b
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8+hhBA+qMfB+pLMV+cP7k
https://paperpile.com/c/8nI3JB/r1zV+CRHM+rynX+hhBA+pLMV+1864+hLWO+0MXg+dxqY
https://paperpile.com/c/8nI3JB/G61b+Hifb
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8+H91C+r1zV+ZgQH+nAfH+G61b+Hifb+z4wh+CRHM+eXVP+rynX+3PPt+cP7k+hhBA+qMfB+pLMV+1864+hLWO+0MXg+dxqY
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4.2.1 Flexion, abduktion, utåtrotation, inåtrotation samt extension 

Samtliga interventionsgrupper fick signifikanta förbättringar när man utvärderat rörelseomfånget 

med goniometer i dessa studier [24,27,34,37]. I tre av dessa studier fick även kontrollgruppen 

signifikanta förbättringar [24,27,34]. I två av dessa studier var det ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna i slutet av studien [24,27], dock fick interventionsgruppen i en av dessa två 

studier snabbare förbättring gentemot kontrollgruppen [24]. I den tredje studien fick 

kontrollgruppen signifikant bättre resultat jämfört mot interventionsgruppen när man jämförde 

rörelseomfånget med goniometer [34]. En studie bestod av två interventionsgrupper där ena 

gruppen fick hög-dos kortisoninjektion och den andra gruppen fick låg-dos kortisoninjektion, 

som sedan jämfördes mot en kontrollgrupp med placebo. I denna studie fick båda 

interventionsgrupperna signifikanta förbättringar jämfört med kontrollgruppen, men det var ingen 

skillnad mellan de två interventionsgrupperna [37] . 

4.2.2 Flexion, abduktion, utåtrotation samt inåtrotation 

I de studier som innehöll dessa rörelseriktningar fick samtliga interventionsgrupper signifikanta 

förbättringar när man uppmätt rörelsen i axelleden med en goniometer och jämförde resultaten 

mellan studiens start och studien slut [23,26,28-31,35,36,40]. I tre av dessa studier fanns det 

ingen kontrollgrupp utan man jämförde olika interventionsgrupper mot varandra, där skillnaden i 

interventionen var lokalisation av injektionen [23,36], samt injektion med hjälp av ultraljud 

jämfört med injektion utan ultraljud [35]. Fem studier visade inte på någon skillnad mellan 

interventionsgrupperna och kontrollgrupperna vid studiens slut [26,29–31,40]. Men en studie 

visade att interventionsgruppen fick signifikant snabbare förbättring mot kontrollgruppen [30]. I 

en studie fick interventionsgruppen snabbare förbättring i utåtrotation än två av de tre 

kontrollgrupperna [31]. Slutligen jämförde en studie resultaten av kortisoninjektion kombinerat 

med träningsprogram mot tre andra kontrollgrupper som alla fick olika interventioner. Här 

varierade resultaten när man jämförde dessa grupper mot varandra, dock fick 

interventionsgruppen signifikant bättre abduktion jämfört mot en av kontrollgrupperna efter tre 

månader [28]. 

4.2.3 Flexion, utåtrotation och inåtrotation  

Interventionsgrupperna i dessa fyra studier fick alla signifikanta förbättringar men det var ingen 

signifikant skillnad mellan interventionsgrupperna och kontrollgrupperna i slutet av studierna när 

man jämförde resultatet av rörelseomfånget mätt med goniometer [25,33,39,42]. I två studier fick 

interventionsgruppen signifikant snabbare förbättring jämfört mot kontrollgruppen [33,39], i den 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt+nAfH+H91C
https://paperpile.com/c/8nI3JB/H91C+nAfH
https://paperpile.com/c/8nI3JB/H91C
https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt
https://paperpile.com/c/8nI3JB/qMfB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8+hhBA
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k
https://paperpile.com/c/8nI3JB/ZgQH+Hifb+z4wh+CRHM+hLWO
https://paperpile.com/c/8nI3JB/z4wh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/CRHM
https://paperpile.com/c/8nI3JB/G61b
https://paperpile.com/c/8nI3JB/r1zV+rynX+1864+dxqY
https://paperpile.com/c/8nI3JB/rynX+1864
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ena av dessa förbättrades flexionen och inåtrotationen snabbare än kontrollgruppen [33], och i 

den andra studien förbättrades flexionen signifikant snabbare än kontrollgruppen [39]. Två 

studier visade istället att kontrollgruppen fick signifikant snabbare resultat än 

interventionsgruppen [25,42]. 

4.2.4 Abduktion, utåtrotation och inåtrotation 

En av dessa studier med dessa inkluderade rörelseriktningar hade ingen kontrollgrupp utan 

jämförde två interventionsgrupper mot varandra, där båda grupperna fick kortisoninjektioner men 

på olika lokalisationer. Båda grupperna fick signifikanta resultat och ingen skillnad mellan 

grupperna påvisades efter utförd rörelseomfångs mätning med goniometer [38]. Den andra 

studien jämförde interventionsgruppen mot en grupp med fysioterapi och en grupp som endast 

fick kortisoninjektion utan träningsprogram. Samtliga grupper fick förbättringar efter vecka sex 

men denna var icke signifikant, och ingen signifikant skillnad mellan grupperna [41]. 

4.2.5 Flexion, abduktion och utåtrotation  

I denna studie jämförde man interventionsgruppen mot akupunktur i kombination med fysioterapi 

och mot endast fysioterapi. En goniometer användes för att utvärdera resultaten. 

Interventionsgruppen fick signifikant förbättrad flexion, akupunkturgruppen fick signifikant 

förbättrad abduktion och fysioterapigruppen fick förbättringar dock inte signifikanta. Det var 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna [32]. 

4.2.6 Sammanfattning av rörelseomfång analys med goniometer som utfallsmått 

I 19 av de 20 inkluderade studierna fick interventionsgrupperna signifikanta förbättringar i axelns 

rörelseomfång [23–40,42]. I 13 av de inkluderade studierna var det ingen signifikant skillnad 

mellan interventionsgrupperna jämfört mot kontrollgrupperna vid studiens slut [24–27,29–33,39–

42]. Däremot visade fem studier att interventionsgruppen fick signifikant snabbare förbättring 

gentemot kontrollgruppen [24,30,31,33,39]. I två studier var det omvänt resultat och 

kontrollgruppen fick snabbare resultat än interventionsgruppen [25,42]. Två studier visade att 

interventionsgruppen fick signifikant bättre resultat vid studiens slut jämfört med 

kontrollgrupperna [28,37]. I en av dessa studier fick interventionsgruppen signifikant bättre 

abduktion jämfört mot en av tre kontrollgrupper [28]. En studie visade att kontrollgruppen fick 

signifikant bättre resultat vid studiens slut än interventionsgruppen [34]. Fem studier jämförde 

interventionsgrupperna mot varandra. Det som skiljde dem åt var dosering av kortison, 
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lokalisation av injeceringspunkt samt om de använde ultraljud eller ej som guidning vid injektion. 

Samtliga studiedeltagare fick signifikanta förbättringar [23,35–38]. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Artikelsökningen utfördes i fyra databaser som ansågs relevanta då de riktar sig mot fysioterapi, 

rehabilitering samt medicin- och hälsovetenskap. Fler inkluderade databaser skulle möjligtvis 

resultera i fler relevanta artiklar, vilket kan ses som en svaghet i denna litteraturöversikt [19]. 

Begränsningen till artiklar endast skrivna på engelska kan ha påverkat antalet inkluderade 

artiklar, genom att relevanta artiklar kan ha missats. I två av databaserna hittades inte relevanta 

MESH-termer och en fritextsökning utfördes, vilket kan ha haft en negativ inverkan på 

sökningen. Terminologin för frusen skuldra har ändrats genom åren och författarna valde att söka 

med den senaste termen för denna diagnos, och kan därav missat relevanta artiklar med de äldre 

termerna. Att inte begränsa tidsperioden när sökningen utfördes ses som en styrka, då sökningen 

blir mer heltäckande för en diagnos som funnits en lång tid. Samtliga artiklar är av RCT eller 

Clinical trial design vilket stärker kvalitén och tillförlitligheten av deras resultat [23–42].  

 

PEDro skalan användes för att utvärdera kvaliteten på de inkluderade artiklarna.  

Utvärderingen av artiklarna delades upp mellan författarna vilket kan ha påverkat 

poängsättningen [43]. Fanns oklarheter eller funderingar kring kriterierna lyftes detta mellan 

författarna. Artiklar söktes sedan upp i PEDros databas för att jämföras med deras poängsättning. 

Sex artiklar av de 20 inkluderade som återfanns i databasen, stämde inte PEDros poängsättning 

överens med författarnas. Poängsättningen av dessa artiklar diskuterades ännu en gång och 

justerades därefter enligt PEDros bedömning. Därefter granskades de övriga 14 artiklarna som 

inte återfanns i PEDros databas ytterligare en gång av båda författarna. Felaktig poängsättning 

kan bero på författarnas oerfarenhet samt feltolkning av kriterierna vilket kan medföra en 

felkälla.  

 

Att presentera en lätt överskådlig resultatredovisning medförde svårigheter för författarna. 

Eftersom de undersökta rörelseriktningar, typ av smärta samt kontrollgrupper som 

interventionsgrupperna jämfördes mot, varierade i de inkluderade studierna. Detta medförde en 

svårighet att kategorisera och sammanställa resultatet på ett enkelt sätt. Samtliga studier 

genomlästes för att definiera vilken typ av smärta och rörelseriktningar som undersöktes, för att 

sedan kategoriseras i lämplig undergrupp. Totalt fastställdes fyra undergrupper vid analys av 

smärtresultaten, samt fem undergrupper för rörelseomfångsresultaten. Ingen undergrupp 
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fastställdes för kontrollgrupperna, då det skulle medföra en alltför komplex resultatredovisning, 

då interventionerna var så varierande. 

5.2 Resultatdiskussion  

Kortisoninjektion kombinerat med träningsprogram har i denna litteraturöversikt visat goda 

resultat gällande minskad smärta och ökat rörelseomfång hos patienter med frusen skuldra. 

Kombinationen av kortisoninjektion och träning resulterade i denna litteraturöversikt i 

signifikanta förbättringar i 19 av 20 inkluderade studier för rörelseomfång [23–40,42] och i 18 av 

20 inkluderade studier för smärta [23–30,32–39,41,42]; oavsett lokalisation, dosering och 

injektionsteknik av kortisoninjektionen, och oavsett hur träningsupplägget såg ut.  

5.2.1 Smärta 

Kortisoninjektion i kombination med någon form av träningsprogram reducerade smärtan hos 

deltagarna med frusen skuldra i denna litteraturöversikt. VAS användes som utfallsmått vid 

jämförelse mot andra interventioner. Kortisoninjektion kombinerad med träningsprogram har inte 

visat sig vara överlägset jämfört mot andra interventioner på långsikt, men på kort sikt verkar det 

ge snabbare symtomlindring. I och med att patienter med frusen skuldra tillfrisknar efter ett till 

tre år [3], kan det vara en förklaring till varför kortisoninjektion i kombination med 

träningsprogram inte är effektivare än andra interventioner på långsikt. Detta har tagits upp i 

tidigare litteraturöversikter [13,14].   

  

I fem studier jämfördes lokalisation, dosering samt injektionsteknik av kortisoninjektion. 

Samtliga studier fick signifikanta förbättringar [23,35–38], vilket kan tyda på att det är kortisonet 

i sig som ger effekt och inte hur det injiceras. Dessa resultat stämmer väl överens med två 

tidigare litteraturöversikter [13,14].  

 

I två studier fick kontrollgrupperna signifikant bättre resultat än interventionsgrupperna på kort 

sikt [25,42]. Kontrollgruppen i ena studien fick nerv blockerande injektion, hydrodistention och 

manipulation som intervention, dessutom fick deltagarna konsumera NSAID i två veckor och 

utöva fysioterapeutiska övningar direkt efter ingreppen [25]. Jämfört mot interventionsgruppen 

som fick kortisoninjektion och NSAID i två veckor, men fick utöva fysioterapeutiska övningar 

två veckor efter ingreppet.     
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5.2.2 Rörelseomfång 

I denna litteraturöversikt tyder det på att kortisoninjektioner i kombination med någon form av 

träningsupplägg har givit ett förbättrat rörelseomfång i den drabbade axeln hos patienter med 

frusen skuldra, när man efter goniometermätningar jämfört rörelseomfånget hos studiedeltagarna 

vid studiens start mot studiens slut.  

 

Ett tydligt mönster visar sig i de inkluderade artiklarna när det kommer till det ökade 

rörelseomfånget, då förbättringarna som interventionsgrupperna erhåller är framförallt på kort 

sikt och skiljer sig inte så mycket åt eller om det finns någon skillnad alls på lång sikt gentemot 

de olika kontrollgrupperna. Det var det ingen signifikant skillnad mellan interventionsgrupperna 

gentemot kontrollgrupperna i 13 studier [24–27,29–33,39–42]. Både den snabba förbättringen av 

kortisoninjektioner och bristen på skillnader mellan grupperna på lång sikt har även visat sig i 

tidigare forskning [13,14]. 

 

Vilket det optimala träningsupplägget är råder det ingen konsensus om, då flera olika upplägg i 

kombination med kortisoninjektioner givit signifikant förbättrat rörelseomfång. Detta kan dock 

vara något positivt då man välja ett upplägg som passar individen och ändå få goda resultat. 

 

Flera andra interventioner än den författarna har valt att fokusera på, har även dessa erhållit goda 

resultat. Intraartikulär palette-rikt plasmainjektion och hydrodilatation samt en kombination av 

nerv blockerande injektion, hydrodistention, manipulation var tre interventioner som fick 

snabbare eller bättre resultat gentemot kortisoninjektioner, samtliga interventioner fick även 

träningsprogram. Dessa interventioner är dock i mångt och mycket lika varandra, då det är en 

injektion in i kapseln i axeln som leder till en uttöjning av densamma. Fördelarna en 

kortisoninjektion har är att man inte behöver sjukhusutrustning i form av röntgen eller ultraljud 

som de övriga interventionerna är i behov av. 

5.2.3 Summering av smärta och rörelseomfång 

I denna litteraturöversikt söktes information om hur forskningsläget, till dags dato, ser ut för 

patienter med denna diagnos. När denna litteraturöversikt jämförs mot tidigare forskning  [13,14] 

har inga nya resultat påvisats. 

 

Man ser inte några större skillnader på längre sikt när kortisoninjektioner i kombination med 

träningsprogram jämförs mot andra interventioner. Vilket tros bero på att frusen skuldra har ett 
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naturligt självläkande förlopp [3], vilket två tidigare litteraturöversikter tar upp [13,14]. Det är 

svårt att avgöra huruvida en ultraljudsguidad injektion har för fördelar gentemot en icke guidad 

injektion, då man sett positiva utfall vid båda interventionerna [35]. I en tidigare litteraturöversikt 

beskrevs samma tveksamhet till vad som föredras, gällande ultraljudguidade, fluoroskopisk 

guidad eller icke guidade då även i denna studien fick samtliga interventioner positiva utfall [13]. 

När injektionslokalisationen eller dosering av kortisonet varierade gav det positiva resultat för 

studiedeltagarna, vilket kan tyda på att det är kortisonet i sig som ger effekt [23,36–38]. Vilket 

överensstämmer med tidigare forskning [13,14]. Gällande träningsuppläggen så har 

interventionerna varierat kraftigt med allt ifrån hemstretchingsprogram, väggklättringsövningar 

till pendelövningar med mera. Oavsett träningsupplägg har dessa studiedeltagare fått goda utfall i 

denna litteraturöversikt [23–42]. Samma variation gällande träningsuppläggen återfinns i två 

tidigare litteraturöversikter, även där fick studiedeltagarna goda utfall [13,14]. Detta resultat 

stämmer väl överens med författarnas. Det diskuteras om den positiva effekten vid en injektion 

beror på att kapseln i axelleden töjs, snarare än innehållet i injektionen i tidigare forskning. Dock 

tyder det på att kortisoninjektioner ger en snabbare förbättring hos patienter med frusen skuldra 

oavsett huruvida kapseln töjs eller ej [14]. Dessa resultat stämmer väl överens med resultaten i 

denna litteraturöversikt. Även om mycket tyder på att kortisoninjektioner ger goda utfall får man 

inte glömma bort riskerna som finns med denna intervention. Som tidigare nämnts har det 

uppkommit komplikationer i form av ökad smärta, påverkad menstruationscykel, rodnad i 

ansiktet [14], samt föreligger även risk för septisk artrit vid denna typ av injektion [4].  

När frusen skuldras inflammatoriska fas har passerat anses kortisoninjektion inte vara lika 

lämplig som andra interventioner, då kortison framförallt har antiinflammatoriska egenskaper. 

När denna fas har passerat är träning och stretching det som bör vara fokus i behandlingen där 

målet blir att öka rörelseomfånget [2]. 

5.2.4 Klinisk Reflektion 

Om fler fysioterapeuter hade fått möjligheten att förvärva sig kunskap och utbildning om 

kortisoninjektioner samt att få ansvaret att utföra detta i det kliniska arbetet, skulle detta kunna 

leda till ett bättre omhändertagande av denna patientgrupp inom vården. Att kunna erbjuda en 

intervention som har evidens för att ge snabbare symtomlindring för patienter med frusen 

skuldra, anser författarna är något vården bör sträva efter. Potentiellt skulle vårdköer minskas, 

patienter slipper slussas mellan vårdgivare. Fysioterapeuten är redan en expert inom 

rörelseapparaten och delaktig i patientens rehabilitering, anser författarna att denna 

tilläggskompetens inte borde vara allt för svår för fysioterapeuter att erhålla eller utföra. 
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Det är dock viktigt för fysioterapeuterna att vara medveten om riskerna som kortisoninjektioner 

kan medföra och att det inte anses lika indikerat med denna intervention efter patienten har 

passerat den inflammatoriska fasen. Därav är det viktigt för fysioterapeuten att bedöma inom 

vilken av de tre faserna patienten befinner sig i. Då det inte skiljer sig på långsikt mellan 

kortisoninjektioner och andra interventioner gäller det för fysioterapeuten att väga riskerna med 

injektionen och patientens besvär mot vilken behandling som är mest lämplig. Träning och 

stretchning har visat sig ge goda resultat på dessa patienter men där kortisoninjektioner kan vara 

ett bra tillägg när rätt omständigheter råder. 

6. Konklusion  

Kortisoninjektion i kombination med träningsprogram har visat sig ge goda resultat gällande 

smärtminskning och ökat rörelseomfång på kort sikt. Frusen skuldra är en självläkande process, 

vilket kan vara en faktor för att resultaten mellan olika interventioner på lång sikt inte skiljer sig 

åt. Den patologiska processen till varför frusen skuldra uppstår är fortfarande okänd. Därför krävs 

mer forskning för att i framtiden kunna effektivisera behandlingen för patienter med denna 

diagnos. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Resultatredovisning för smärta med VAS som utfallsmått.  

Titeln / PUBMED Design Deltagare 

(Bortfall) 

Behandlingsmetod Skattad smärta Resultat 

Barman et al., 2019 

[34] 

CT n=60 (5) Grupp 1: n=28  

Intraartikulär kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=27 

Intraartikulär palette-rikt 

plasmainjektion  

 

Båda fick fysioterapi 

Aktuell smärta   Båda grupperna fick signifikanta förbättringar.  

Inga förbättringar kunde visas de första 3 veckorna men efter 6 och 12 veckor 

skedde en signifikant förbättring i båda grupperna.   

 

Grupp 2 hade signifikant förbättring jämfört mot grupp 1. 

Sun, Liu, Chen, & 

Chen, 2018 [36] 

RCT n=97 (20) Grupp 1: n=27  

Kortisoninjektion i rotator 

intervallen (RI) 

 

Grupp 2: n=24  

Kortisoninjektion intraartikulärt 

(IA) 

 

Grupp 3: n=26  

Kortisoninjektion i subacromiella 

utrymmet (SU) 

 

Alla deltagare fick utföra dagliga 

axelövningar om till smärtgränsen  

Aktuell smärta  Samtliga grupper fick signifikant minskad smärta.  

 

Störst signifikant förbättring fick RI, följt av IA. 

Lee, Yoon, Lee, 

Kwack, & Rah, 

2017 [27] 

RCT n=64 Grupp 1: n= 32 

intraartikulär kortisoninjektion 

(IAKI) 

 

Aktuell smärta  Båda grupperna fick signifikanta förbättringar. 

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt
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Grupp 2: n=32  

Kapsel-bevarad hydrodilatation 

efter kortisoninjektion. 

 

Båda fick hemträningsprogram. 

Mun & Baek, 2016 

[25]  

RCT n=136 (15) Grupp 1: n=60 

Nerv blockerande injektion, 

hydrodistention, manipulation 

 

Grupp 2: n=61 

Intraartikulär kortisoninjektion. 

 

Båda grupperna fick NSAID i 2 

veckor. 

Grupp 1 fysioterapeutiska 

övningar direkt efter ingrepp. 

Grupp 2 fick samma övningar 2 

veckor senare. 

Aktuell smärta Båda grupperna fick signifikanta förbättringar. 

Grupp 1 fick signifikant snabbare resultat fram till vecka 12.  

 

Efter 1 år var det inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Ranalletta et al, 

2016 [24] 

RCT n=74 (5) Grupp 1: n=35  

Singel kortisoninjektion  

 

Grupp 2: n=34 

NSAID 

 

Båda grupperna fick 

fysioterapeutiska övningar 

Aktuell smärta  Båda grupperna fick signifikanta förbättringar. 

Grupp 1 fick signifikant bättre resultat jämfört mot grupp 2 fram till vecka 8. 

  

Därefter ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Yoon et al, 2016 

[42] 

RCT n= 90 (4) Grupp 1: n=29 

Intraartikulär kortisoninjektion  

 

Grupp 2: n=29 

Kortisoninjektion i subacromiella 

utrymmet 

 

Grupp 3: n=28 

Hydrodilatation  

Aktuell smärta  Grupp 3 hade signifikant bättre resultat jämfört med grupp 1 fram till första 

månaden. 

 

Efter 1 månad ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/r1zV
https://paperpile.com/c/8nI3JB/H91C
https://paperpile.com/c/8nI3JB/dxqY
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Alla fick hemträningsprogram.  

Cho, Kim, Bae, 

Lee, & Kim, 2015 

[23] 

 

 

 

RCT n=126 (16) Grupp 1: n=36  

Singel kortisoninjektion i 

glenohumeralleden  

 

Grupp 2:  n=37  

Singel kortisoninjektion i det 

subacromiella utrymmet.  

 

Grupp 3: n=37  

Singel injektion i 

glenohumeralleden och i det 

subacromiella utrymmet. 

 

Alla grupper fick ett 

fysioterapeutiskt 

hemträningsprogram.  

Rörelsesmärta Alla grupper fick signifikanta förbättringar.  

 

Grupp 1 och 3 fick signifikant bättre jämfört med grupp 2.  

Dehghan et al, 2013 

[29] 

RCT n=75 (18) Grupp 1: n=28 

NSAID 

 

Grupp 2: n=29 

Intraartikulär kortisoninjektion 

 

Båda fick hemövningar 

Aktuell smärta  Båda grupperna fick signifikanta förbättringar.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Shin & Lee, 2013 

[39] 

RCT n=191 (33) Grupp 1: n=41  

Kortisoninjektion i det 

subacromiella rummet 

 

Grupp 2: n=42  

Kortisoninjektion i 

glenohumeralleden 

 

Aktuell smärta  Samtliga grupper fick signifikant minskad smärta vid 24 veckors uppföljning. 

 

Grupp 1,2,3 fick signifikant minskad smärta jämfört mot grupp 4 upp till vecka 16. 

 

Efter vecka 16 var det ingen signifikant skillnad.  

 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8
https://paperpile.com/c/8nI3JB/Hifb
https://paperpile.com/c/8nI3JB/1864
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Grupp 3: n=39  

Kortisoninjektioner i 

subacromiella rummet och 

glenohumeralleden 

 

Grupp 4: n=36  

NSAID 

 

Alla grupper fick ett 

standardiserat fysioterapeutiskt 

protokoll 

Tas-Cebe & 

Cummings, 2013 

[32] 

CT n=22 (2) Grupp 1: n=5  

Fysioterapi 

 

Grupp 2: n=8 

Kortisoninjektion + fysioterapi  

 

Grupp 3: n=7  

Akupunktur + fysioterapi 

Vilosmärta 

rörelsesmärta  

Ingen statistisk signifikant skillnad kunde visas mellan grupp 1 jämfört mot grupp 2 

och 3.  

 

Grupp 1 hade minskad rörelsesmärta och vilosmärta, dock ej signifikant.  

Grupp 2 hade signifikant minskad rörelsesmärta. 

Grupp 3 hade signifikant minskad rörelsesmärta. 

Yoon, Lee, Lee, & 

Kwack, 2013 [37] 

RCT n=53 (2) Grupp 1: n=20 

Hög dos kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=20 

 Låg dos kortisoninjektion 

 

Grupp 3: n=11 

Placebo 

Alla grupper fick 1 injektion följt 

av hemövningar 

 

 

 

Aktuell smärta Grupp 1 och 2 fick signifikant bättre resultat än grupp 3 (placebo). 

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupp 1 och 2. 

 

 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/eXVP
https://paperpile.com/c/8nI3JB/qMfB
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Roh et al, 2012 [33] RCT n=50 (5) Grupp 1:n=23  

Kortison injektion, 

Fysioterapeutiska stretchövningar 

 

Grupp 2: n=22  

Fysioterapeutiska stretchövningar 

Aktuell smärta Grupp 1 hade signifikant minskad smärta fram till vecka 4.  

 

Efter det var det ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

Oh et al, 2011 [38] RCT n=71 (13) Grupp 1: n=31 kortisoninjektion i 

GH leden 

 

Grupp 2: n=27 kortisoninjektion i 

SU 

 

Båda fick hemträningsprogram.  

Aktuell smärta Båda fick signifikant. förbättringar. 

 

Grupp 1 fick signifikant bättre resultat jämfört mot grupp 2 fram till 3 veckor.  

 

Efter det var det ingen signifikant skillnad mellan grupperna.   

 

Lee, Lim, Kim, & 

Lee, 2009 [35] 

RCT 43 (3) Grupp 1: n=20  

Blindad kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=20  

Ultraljud guidad kortisoninjektion 

 

Båda fick hemträningsprogram. 

Nattsmärta och 

vilosmärta 

Båda grupperna fick signifikanta förbättringar  

 

Grupp 2 fick signifikant minskat vilosmärta fram till vecka 1 och 2 jämfört mot 

grupp 1 men ingen signifikant skillnad efter vecka 3 till vecka 6. 

 

Grupp 2 fick signifikant minskat nattsmärta fram till vecka 1 och 2 jämfört med 

grupp 1 men det blev ingen signifikant skillnad efter vecka 3 till vecka 6. 

Bal et al, 2008 [30] RCT n=80 (16) Grupp 1: n=40  

kortisoninjektion + 

hemträningsprogram 

 

Grupp 2: n=24 saltlösning 

injektion + hemträningsprogram 

Nattsmärta  Båda grupperna fick signifikanta förbättringar. 

Grupp 1 fick signifikant bättre resultat jämfört mot grupp 2 efter 2 veckor. 

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna efter vecka 12. 

Calis et al, 2006 

[28] 

RCT n=90 Grupp 1: n=24 

Sodium hyaluronate injektion 

 

Grupp 2: n=25 

kortisoninjektion 

 

Grupp 3: n=21  

fysioterapi 

Aktuell smärta  Alla grupper fick signifikanta förbättringar efter 15 dagar samt 3 månader. 

 

Förbättringen i grupp 2 var signifikant bättre jämfört mot grupp 4 efter 3 månader. 

  

 

  

https://paperpile.com/c/8nI3JB/rynX
https://paperpile.com/c/8nI3JB/pLMV
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k
https://paperpile.com/c/8nI3JB/z4wh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/G61b
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Grupp 4: n=20  

Kontrollgrupp 

 

Alla deltagare fick stretchning och 

Codman övningar som 

hemträningsprogram.  

Ryans, 

Montgomery, 

Galway, Kernohan, 

& McKane, 2005 

[31] 

RCT n=78(21) Grupp 1:  

Kortison injektion, fysioterapi 

övningar 

 

Grupp 2:  

Kortison injektion 

 

Grupp 3:  

Placebo injektion, fysioterapi 

övningar 

 

Grupp 4: 

 Placebo injektion 

 

Vilosmärta Ingen av grupperna fick signifikanta förbättringar. 

Arslan & Celiker, 

2001 [26] 

RCT 

 

n=20 Grupp 1: n=10  

kortisoninjektion  

 

Grupp 2: n=10  

fysioterapi + NSAID 

 

Båda grupperna 

hemträningsprogram. 

Aktuell smärta Båda grupperna fick signifikanta förbättringar.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

Dacre, Beeney, & 

Scott, 1989 [41] 

 

RCT n=66 (4) Grupp 1: n=22  

Kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=20  

Fysioterapi 

 

Vilosmärta 

Nattsmärta 

Aktiv rörelsesmärta 

Passiv rörelsesmärta 

  

 

Alla grupper fick signifikant förbättrad smärta efter 6 veckor.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

https://paperpile.com/c/8nI3JB/CRHM
https://paperpile.com/c/8nI3JB/ZgQH
https://paperpile.com/c/8nI3JB/0MXg
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Grupp 3: n=20  

Kortisoninjektion + Fysioterapi 

Bulgen, Binder, 

Hazleman, Dutton, 

& Roberts, 1984 

[40] 

CT n=42 Grupp 1: n=11  

kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=11 

Mobilisering 

 

Grupp 3: n=12  

ICE-pack med 

proprioceptionsträning 

 

Grupp 4: n=8  

Placebo 

 

Alla deltagare fick hemövningar 

Vilosmärta 

Nattsmärta 

Rörelsesmärta  

Alla grupper fick förbättringar, dock ej signifikant. 

Bäst smärtminskning skedde i grupp 1 fram till vecka 4, dock icke signifikant.   

 

 

 

 

 

  

https://paperpile.com/c/8nI3JB/hLWO
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Bilaga 2. Resultatredovisning för rörelseomfång med goniometer som utfallsmått 

Författare Design Deltagare 

(Bortfall) 

Behandlingsmetod Undersökta 

rörelseriktningar 

Resultat 

Barman et al, 2019 

[34] 

 CT n=60 (5) Grupp 1: n=28  

Intraartikulär kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=27  

Intraartikulär palette-rikt 

plasmainjektion  

 

Båda grupperna fick fysioterapi 

Flex,abd, 

utrot,inrot,ext 

Båda grupperna fick signifikanta förbättringar i samtliga rörelseriktningar. 

 

Grupp 2 hade dock signifikant bättre resultat jämfört mot grupp 1 

 

Sun, Liu, Chen, & 

Chen, 2018 [36] 

RCT n=97 (20) Grupp 1: n=27  

Kortisoninjektion i rotator intervallen  

 

Grupp 2: n=24  

Kortisoninjektion intraartikulärt 

 

Grupp 3: n=26  

Kortisoninjektion i subacromiella 

utrymmet 

 

Alla deltagare fick utföra dagliga 

axelövningar till smärtgränsen  

Flex,abd,utrot 

 

(inrot, mätt med 

tummen mot  

ryggkotornas nivå) 

Samtliga grupper fick signifikanta förbättringar.  

 

Det var signifikanta skillnader mellan grupperna i slutet på studien. 

Lee, Yoon, Lee, 

Kwack, & Rah, 2017 

[27] 

RCT n=64 Grupp 1: n= 32  

Intraartikulär kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=32  

Kapsel-bevarad hydrodilatation efter 

kortisoninjektion. 

 

Båda fick hemträningsprogram. 

Flex,abd, 

utrot,inrot,ext 

Båda grupperna fick signifikanta förbättringar. 

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt
https://paperpile.com/c/8nI3JB/hhBA
https://paperpile.com/c/8nI3JB/nAfH
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Mun & Baek, 2016 

[25] 

RCT n=136(15) Grupp 1: n=60 

Nerv blockerande injektion, 

hydrodistention, manipulation 

 

Grupp 2: n=61 

Intraartikulär kortisoninjektion. 

 

Båda grupperna fick NSAID i 2 

veckor. 

Grupp 1 fysioterapiövningar direkt 

efter ingrepp. Grupp 2 fick samma 

övningar 2 veckor senare. 

Flex,utrot 

 

(inrot, mätt med 

tummen mot  

ryggkotornas nivå) 

Båda grupperna fick signifikanta förbättringar. 

Grupp 1 fick signifikant snabbare förbättring fram till vecka 6 jämfört mot grupp 2. 

 

Efter 1 år inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Ranalletta et al., 

2016 [24] 

RCT n=74 (5) Grupp 1: n=35 

Singel kortisoninjektion  

 

Grupp 2: n=34 

NSAID 

 

Båda grupperna fick fysioterapeutiska 

övningar 

Flex,abd, 

utrot,inrot,ext 

Båda grupperna fick signifikanta förbättringar efter vecka 12. 

 Grupp 1 fick signifikant bättre resultat fram till vecka 8. 

 

Därefter ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Yoon et al., 2016 

[42] 

RCT n= 90 (4) Grupp 1: n=29  

Intraartikulär kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=29  

Kortisoninjektion subacromiella 

utrymmet 

 

Grupp 3: n=28 

Hydrodilatation  

 

Alla fick hemträningsprogram.  

Flex,utrot, 

 

(inrot, mätt med 

tummen mot  

ryggkotornas nivå) 

 

Samtliga grupper fick signifikanta förbättringar vid studiens slut. 

 

Vid 1 månads uppföljning hade grupp 3 signifikant bättre flexion och utåtrotation 

jämfört med grupp 1 och 2.  

 

Vid 3 och 6 månaders uppföljning var det ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

https://paperpile.com/c/8nI3JB/r1zV
https://paperpile.com/c/8nI3JB/H91C
https://paperpile.com/c/8nI3JB/dxqY
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Cho, Kim, Bae, Lee, 

& Kim, 2015 [23] 

RCT n=126 

(16) 

Grupp 1: n=36 

Singel kortisoninjektion i 

glenohumeralleden 

 

Grupp 2: n=37 

Singel kortisoninjektion i det 

subacromiella utrymmet.  

 

Grupp 3: n=37 

Singel injektion i glenohumeralleden 

och i det subacromiella utrymmet. 

 

Alla grupper fick ett 

hemträningsprogram.  

Flex,abd,utrot, inrot Alla grupper fick signifikanta förbättringar.  

 

Förbättringarna maximerades vid vecka 6, och behölls till vecka 12. 

Dehghan et al., 2013 

[29] 

RCT n=75 (18) Grupp 1: n= 28 

NSAID 

 

Grupp 2: n= 29 

Intraartikulär kortisoninjektion 

 

Båda grupperna fick hemövningar 

Flex,abd, 

utrot, 

 

(inrot, mätt hur högt 

dorsalsidan på 

handen kommer upp 

på scapula) 

Båda grupperna fick signifikanta förbättringar.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

Shin & Lee, 2013 

[39] 

RCT n=191 

(33) 

Grupp 1: n=41  

Kortisoninjektion i det subacromiella 

utrymmet 

 

Grupp 2: n=42  

Kortisoninjektion i glenohumeralleden 

 

Grupp 3: n=39  

Kortisoninjektioner i det subacromiella 

utrymmet och glenohumeralleden 

 

Grupp 4: n=36  

NSAID 

 

Alla grupper fick ett standardiserat 

Flex,utrot, 

 

(inrot, mätt med 

tummen mot  

ryggkotornas nivå) 

 

Grupp 1,2, och 3 fick signifikant ökad flexion jämfört mot grupp 4 fram till vecka 

16.  

 

Efter vecka 24 ingen signifikant skillnad.  

 

Samtliga grupper fick förbättrad in/utåtrotation. 

Grupperna 1,2, och 3 fick en snabbare förbättring men inte signifikant gentemot 

grupp 4.  

https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8
https://paperpile.com/c/8nI3JB/Hifb
https://paperpile.com/c/8nI3JB/1864
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fysioterapeutiskt protokoll 

Tas-Cebe & 

Cummings, 2013 

[32] 

CT n=22 (2) Grupp 1: n=5  

fysioterapi 

 

Grupp 2: n=8  

kortisoninjektion + fysioterapi  

 

Grupp 3: n=7  

akupunktur + fysioterapi 

Flex,abd,utrot Grupp 1 fick,förbättrad ROM men dessa var inte statistisk signifikanta. Grupp 2 fick 

signifikant förbättrad flexion. Grupp 3 fick signifikant förbättrad abduktion. 

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Yoon, Lee, Lee, & 

Kwack, 2013 [37] 

RCT n=53 (2) Grupp 1: n=20 

Hög dos kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=20 

Låg dos kortisoninjektion 

 

Grupp 3: n=11 

Placebo 

 

Alla grupper fick 1 injektion följt av 

hemövningar 

Flex,abd,utrot, 

inrot,ext 

Grupp 1 och 2 fick signifikant bättre resultat än grupp 3.  

 

Dock ingen signifikant skillnad mellan grupp 1 och 2 

 

 

Roh et al., 2012 [33] RCT n=50 (5) Grupp 1: n=23  

Kortison injektion + Fysioterapeutiska 

stretchövningar 

 

Grupp 2: n=22  

Fysioterapeutiska stretchövningar 

Flex,utrot, 

 

(inrot, mätt med 

tummen mot  

ryggkotornas nivå) 

 

Grupp 1 fick signifikant bättre flexion, inåtrotation upp till vecka 12. 

 

Efter vecka 24 ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

Oh et al., 2011[38] RCT 

 

 

n=71 (13) Grupp 1: n=31  

Kortisoninjektion i glenohumerala- 

leden 

 

Grupp 2: n=27  

abd,utrot, 

 

(inrot, mätt med 

tummen mot  

ryggkotornas nivå) 

Båda grupperna fick signifikanta förbättringar. 

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/eXVP
https://paperpile.com/c/8nI3JB/qMfB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/rynX
https://paperpile.com/c/8nI3JB/pLMV
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Kortisoninjektion i subacromiella 

utrymmet 

 

Båda fick hemträningsprogram.  

 

Lee, Lim, Kim, & 

Lee, 2009 [35] 

RCT 43 (3) Grupp 1: n=20  

Blindad kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=20  

Ultraljud guide:ad kortisoninjektion 

 

Båda fick hemträningsprogram. 

Flex,abd,utrot, 

inrot 

 

Båda grupperna fick signifikant förbättrat rörelseomfång.  

 

Grupp 2 fick snabbare resultat jämfört mot grupp 1 

Bal et al., 2008 [30] RCT n=80 (16) Grupp 1: n=40  

Kortisoninjektion + 

hemträningsprogram 

 

Grupp 2: n=24  

Saltlösning injektion + 

hemträningsprogram 

Flex,abd,utrot, 

inrot 

Båda grupperna fick signifikanta förbättringar. 

 

Grupp 1 fick signifikant bättre resultat efter 2 veckor jämfört mot grupp 2. 

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna efter 12 veckor.  

Calis et al., 2006 

[28] 

RCT n=90 Grupp 1: n=24  

Sodium hyaluronate injektion 

 

Grupp 2: n=25  

Kortisoninjektion 

 

Grupp 3: n=21  

Fysioterapi 

 

Grupp 4: n=20 

Kontrollgrupp 

 

Alla deltagare fick stretchning och 

Codman övningar som 

hemträningsprogram.  

Flex,abd,utrot,        

 

(inrot, mätt hur högt 

dorsalsidan på 

handen kommer upp 

på scapula) 

Alla grupper fick signifikant förbättring efter 15 dagar och 3 månader i alla 

utfallsmått. 

 

Grupp 3 hade signifikant bättre abduktion gentemot grupp 1 och grupp 4 

efter 15 dagar.  

 

Efter 3 månader hade grupp 2 och 3 signifikant bättre abduktion än grupp 4.  

 

Grupp 3 hade signifikant bättre utåtrotation efter 15 dagar och 3 månader gentemot 

de andra grupperna  

https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k
https://paperpile.com/c/8nI3JB/z4wh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/G61b
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Ryans, Montgomery, 

Galway, Kernohan, 

& McKane, 2005 

[31] 

RCT n=78(21) Grupp 1: n=17  

Kortison injektion, fysioterapeutiska 

övningar 

 

Grupp 2: n=12  

Kortison injektion 

 

Grupp 3: n= 16  

Placebo injektion, fysioterapeutiska 

övningar 

 

Grupp 4: n=12  

Placebo injektion 

Flex,abd,utrot, 

 

(inrot, mätt med 

tummen mot  

ryggkotornas nivå) 

Grupp 1 och grupp 3 fick signifikant bättre utåtrotation fram till vecka 6 jämfört mot 

grupp 2 och grupp 4.  

 

Efter vecka 16 ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Arslan & Celiker, 

2001 [26] 

RCT 

 

n=20 Grupp 1: n=10  

Kortisoninjektion  

 

Grupp 2: n=10 

Fysioterapi + NSAID 

 

Båda fick hemträningsprogram. 

Flex,abd, 

utrot,inrot 

Båda grupperna fick signifikanta förbättringar.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

Dacre, Beeney, & 

Scott, 1989 [41] 

 

RCT n=66 (4) Grupp 1: n=22  

Kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=20  

Fysioterapi 

 

Grupp 3: n=20  

Kortisoninjektion + Fysioterapi 

 

Abd,utrot, 

 

(inrot, mätt med 

tummen mot  

ryggkotornas nivå) 

 

Samtliga grupper fick förbättringar efter vecka 6 men detta var icke signifikant.  

 

Inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Bulgen, Binder, 

Hazleman, Dutton, 

& Roberts, 1984 [40] 

CT n=42 Grupp 1: n=11  

Kortisoninjektion 

 

Grupp 2: n=11  

Mobilisering 

 

Flex,abd,utrot, 

 

(inrot, mätt med 

tummen mot  

ryggkotornas nivå) 

Samtliga grupper fick förbättrad ROM efter vecka 6. 

 

Efter 6 månader ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/CRHM
https://paperpile.com/c/8nI3JB/ZgQH
https://paperpile.com/c/8nI3JB/0MXg
https://paperpile.com/c/8nI3JB/hLWO
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Grupp 3: n=12  

ICE-pack med proprioceptionsträning 

 

Grupp 3: n=8  

Placebo 

 

Alla deltagare fick hemövningar 

Förkortningar:  

Flex = Flexion, Abd = Abduktion, Utrot = Utåtrotation, Inrot = Inåtrotation, Ext = Extension 
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Bilaga 3 Redovisning av PEDro-skalan 

Study Random 

allocation 

Concealed 

allocation  

Baseline 

comparability 

Blind 

subject 

Blind clinician Blind 

assessor 

Adequate 

follow-up 

Intention to-

treat analysis 

Between group 

analysis 

Point estimates 

and variability 

Total  

score 

Barman et al. 

2019 [34] 
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 

Sun, Liu, Chen, 

& Chen. 2018 

[36] 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 

Lee, Yoon, 

Lee, Kwack, & 

Rah. 2017 [27] 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

Mun & Baek. 

2016 [25]  
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

Ranalletta et al. 

2016 [24] 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

Yoon et al.  

2016 [42] 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

Cho, Kim, Bae, 

Lee, & Kim. 

2015 [23] 

  

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

Dehghan et al. 

2013 [29] 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6 

Shin & Lee. 

2013 [39] 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 

Tas-Cebe & 

Cummings. 

2013 [32] 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Yoon, Lee, 

Lee, & Kwack. 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/3PPt
https://paperpile.com/c/8nI3JB/hhBA
https://paperpile.com/c/8nI3JB/nAfH
https://paperpile.com/c/8nI3JB/r1zV
https://paperpile.com/c/8nI3JB/H91C
https://paperpile.com/c/8nI3JB/dxqY
https://paperpile.com/c/8nI3JB/5Mp8
https://paperpile.com/c/8nI3JB/Hifb
https://paperpile.com/c/8nI3JB/1864
https://paperpile.com/c/8nI3JB/eXVP
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2013 [37] 

Roh et al. 2012 

[33] 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

Oh et al. 2011 

[38] 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 

Lee, Lim, Kim, 

& Lee. 2009 

[35] 

0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 

Bal et al. 2008 

[30] 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 

Calis et al. 

2006 [28] 
1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 

Ryans, 

Montgomery, 

Galway, 

Kernohan, & 

McKane. 2005 

[31] 

1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7 

Arslan & 

Celiker. 2001 

[26] 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

Dacre, Beeney, 

& Scott. 1989 

[41] 

1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 

Bulgen, Binder, 

Hazleman, 

Dutton, & 

Roberts. 1984 

[40] 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

https://paperpile.com/c/8nI3JB/qMfB
https://paperpile.com/c/8nI3JB/rynX
https://paperpile.com/c/8nI3JB/pLMV
https://paperpile.com/c/8nI3JB/cP7k
https://paperpile.com/c/8nI3JB/z4wh
https://paperpile.com/c/8nI3JB/G61b
https://paperpile.com/c/8nI3JB/CRHM
https://paperpile.com/c/8nI3JB/ZgQH
https://paperpile.com/c/8nI3JB/0MXg
https://paperpile.com/c/8nI3JB/hLWO
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