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Abstrakt
Bakgrund: Subacromial smärta är en av de tre vanligaste förekommande orsakerna till att
patienter söker hjälp inom primärvården. En definition på subacromial smärta är att det är en
icke-traumatisk smärta, oftast lokaliserad enbart i ena axeln, som skapar smärta i strukturer i
och kring axelleden. Orsaken till subacromial smärta sägs vara multifaktoriell och de
strukturer som kan vara involverade är många. Vid behandling av subacromial smärta är
konservativ behandling förstahandsvalet, evidensen för vilka övningar som är effektiva och
hur dessa ska doseras är dock begränsad. Syfte: Syftet med studien var att mäta effekten av
behandling med passivt hängande med avseende på axelrörlighet, funktion samt smärta hos
patienter med subacromial smärta. Frågeställningar: - Ökar passivt hängande axelrörligheten
samt minskar smärtan hos patienter med subacromial smärta? - Minskar passivt hängande
förekomsten av störd nattsömn hos patienter med subacromial smärta? - Förbättrar passivt
hängande axelfunktionen hos patienter med subacromial smärta? Metod: Studien var av
kvasiexperimentell design vilket bestod av två mättillfällen. En mätning innan behandlingen
och en mätning efter att interventionen genomförts, en så kallad pretest – posttest design.
Samtliga deltagare utförde passivt hängande från en pull up-stång sammanlagt sju minuter per
dag (tre minuter på morgonen och fyra minuter på kvällen) under en åtta veckors period.
Övningen utfördes i 30 sekunders intervaller. Studiens huvudsakliga data var insamlat genom
Constant-Murley shoulder outcome score. Totalt sex patienter genomförde studien. Resultat:
Enligt Constant-Murley shoulder outcome score förbättrade samtliga sex deltagare sin
rörlighet och funktionsförmåga efter åtta veckors passivt hängande. Förekomsten av störd
nattsömn och smärta vid ADL minskade också hos samtliga deltagare. Den smärtfria
rörligheten minskade med 61 % på gruppnivå (p=0,028). Smärta vid aktivitet minskade med
75 % på gruppnivå, (p=0,027). Förekomsten av störd nattsömn minskade med 76% på
gruppnivå (p=0,027). Och deltagarnas axelfunktion förbättrades med 94% på gruppnivå
(p=0,028). Slutsats: Denna pilotstudie indikerar att åtta veckors passivt hängande kan
förbättra rörligheten och funktionen hos patienter med subacromial smärta. Förekomsten av
störd nattsömn och smärta vid ADL minskade också hos samtliga deltagare efter åtta veckors
träning. Trots låga p-värden och stora skillnader på individnivå kan man dock inte uttala sig
om signifikanta skillnader eller generaliserbarhet av resultaten på grund av låg power och
avsaknad av kontrollgrupp.
Nyckelord: Axelsmärta, Fysioterapi, Passivt hängande, Subacromial smärta

Abstract
Background: Subacromial pain is one of the three most common causes of patients seeking
help in primary care. A definition of subacromial pain is that it is a non-traumatic pain,
usually located only in one shoulder, which creates pain in structures in and around the
shoulder joint. The cause of subacromial pain is proposed to be multifactorial and the
structures that may be involved are many. Conservative treatmens is the first choice when
treating shoulder injuries, however, the evidence for which exercises are effective and how
these should be dosed is limited. Purpose: The purpose of the study was to measure the effect
of passive hanging on shoulder mobility, function and pain in patients with subacromial pain.
Questions: - Does passive hanging increase mobility and reduce pain in patients with
subacromial pain? - Does passive hanging reduce the incidence of disturbed night sleep in
patients with subacromial pain? - Does passive hanging improve shoulder function in patients
with subacromial pain? Method: The study used a quasi-experimental design, which
consisted of two measurement occasions. A measurement before the treatment and a
measurement after the intervention, a so-called pretest - post-test design. All participants
performed passively hanging from a pull-up bar for a total of seven minutes a day (three
minutes in the morning and four minutes in the evening) during an eight-week period. The
exercise was performed at 30 second intervals. The main data of the study is collected through
the Constant-Murley shoulder outcome score. A total of six patients completed the study.
Results: According to the Constant-Murley shoulder outcome score all six participants
improved their mobility and shoulder function after eight weeks of passive hanging. The
presence of disturbed night sleep and pain in ADL also decreased among all participants.
Participants improved their painless mobility by 61 % at group level (p-value 0.028). Pain
during activity decreased by 75 % at group level (p-value 0.027). The presence of disturbed
night sleep decreased by 76 % at group level (p-value 0.027). And the participants shoulder
function improved by 94 % at group level (p-value 0.028). Conclusion: This pilot study
indicates that eight weeks of passive hanging can improve the mobility and shoulder function
in patients with subacromial pain. The incidence of disturbed night sleep and pain in ADL
also decreased in all participants after eight weeks of training. Despite low p-values and large
differences at the individual level one cannot comment on significant differences or
generalisability of the results due to low power and lack of control group.
Keywords: Shoulder pain, Physiotherapy, Passive hanging, Subacromial pain
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1. Introduktion
Axelproblem är vanligt, både i och utanför idrotten (Luime et al. 2014). Subacromial smärta
rapporteras hos 30 – 86 % av patienterna med axelsmärta i primärvården (Van der Windt et
al. 1995; Ostor et al. 2005; Walker-Bone et al. 2004). Axelleden är kroppens rörligaste led
vilket gör den extra känslig för yttre belastning. Överbelastning kan leda till smärta vilket
begränsar rörligheten och försvårar vardagen. Vardagliga aktiviteter som att kamma håret och
klä på sig kan bli besvärligt (Magee 2008). Även sömnen kan bli påverkad då det kan vara
svårt att sova på den påverkade axeln (Ellenbecker & Cools 2010). Smärta i axlar är vanligt
hos individer som utför upprepade lyft ovanför axelhöjd samt ensidigt arbete (Diercks et al.
2014). Axelskador är även vanligt förekommande i idrotter som innebär armrörelser ovanför
huvudhöjd, till exempel handboll och simning (Cools et al. 2015). Vid behandling av
axelskador är konservativ behandling förstahandsvalet. Konservativ behandling avser
läkemedel och fysioterapi. Med fysioterapi kan rörlighet, balans, stabilitet, cirkulation, styrka
och funktion förbättras. Evidensen för vilka övningar som är effektiva och hur dessa ska
doseras är dock begränsad (Green et al. 2003). Därför är det viktigt med fortsatt forskning för
att i framtiden kunna rehabilitera denna patientgrupp på bästa sätt. Detta för att fler ska kunna
klara av arbete, vardagen och idrottsaktiviteter utan att känna sig begränsad på grund av
axelbesvär.

1.1 Anatomi

Figur 1: Anatomi subacromiala strukturer. (Roberts 2014)
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Axelleden, glenohumeralleden, är en kulled där skulderbladets ledskål (cavitas glenoidalis),
leder mot överarmens huvud (caput humeri). Axelleden kan röras i tre plan (sagittalplan,
frontalplan och horisontalplan) och kan utföra flexion, extension, abduktion, adduktion,
utåtrotation och inåtrotation. Axelns funktion är ett samspel av rörelser mellan överarmen,
skulderbladet, nyckelbenet och ryggen. (Magee 2008)
Skuldran är en komplex kroppsdel som är sammansatt av skuldergördeln och axelleden.
Skuldergördeln består av flera leder. Leden mellan nyckelbenet och skulderbladet
(acromioklavikularleden), leden mellan nyckelbenet och bröstbenet (sternoklavikularleden)
och skulderbladet mot bröstkorgen. Skulderbladet tillsammans med nyckelbenet samverkar
för att rörligheten i glenohumeralleden ska fungera så optimalt som möjligt. Det är endast
muskulatur som styr skulderbladens rörelser och håller fast skulderbladen mot bröstkorgen.
Skulderbladen fäster inte i bröstkorgen eller ryggraden via ligament, vilket gör skulderbladen
mycket rörliga. De muskler som fäster i skulderbladen är latissimus dorsi, trapezius, levator
scapulae, rhomboideus minor, rhomboideus major, serratus anterior och pectoralis minor.
Speciellt serratus anterior har visat sig vara en viktig muskel för stabilisering av
skulderbladet. Axelleden kan utföra abduktion upptill 120° och med hjälp av skuldergördeln
kan 180° uppnås. Detta tack vare att rörelse sker i acromioklavikularleden samt
sternoklavikularleden. Denna rörelse kallas för den humeroskapulära rytmen. (Magee 2008)
Acromion, processus coracoideus och lig. Coracoacromiale bildar ett tak över axelleden.
Mellan taket och caput humeri finns supraspinatussenan samt bursor. Bursorna b.
Subacromialis, b. Subcoracoideus, b. Subscapularis och b. Subdeltoidea omger axelleden för
att minska friktionen mellan ben och muskler. (Magee 2008)
Ledytan på caput humeri är tre gånger så stor som cavitas glenoidalis. Detta ställer stora krav
på de ligament och muskler som stabiliserar axelleden. Cavitas glenoidalis är försedd med en
broskring (labrum glenoidale) för att stabilisera caput humeri i ledskålen. Rotatorkuffen, som
består av supraspinatus, infraspinatus, subscapularis och teres minor, stabiliserar caput humeri
i cavitas glenoidalis och bidrar till axelns stabilitet tillsammans med ledkapsel och ligament.
Biceps brachiis långa sena bidrar också till axelledens stabilitet. Om samspelet mellan
rotatorkuffens muskler störs kan detta leda till instabilitet och smärta. Vilket ökar risken för
glidning av caput humeri i förhållande till cavitas glenoidalis och kan leda till inklämning
mellan acromion och caput humeri. (Magee 2008)
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För att rotatorkuffen ska fungera optimalt krävs det att skulderbladets muskulatur är väl
fungerande. Rotatorkuffen och scapulasmuskulaturen möjliggör tillsammans god kinematik
för att minska risken för skador. (Magee 2008)

1.2 Subacromial smärta
Subacromial smärta är en av de tre vanligaste förekommande orsakerna till att patienter söker
hjälp inom primärvården. Hälften av patienterna har även haft smärta längre än 6 månader
(Kael et al. 2017). En definition på subacromial smärta är att det är en icke-traumatisk smärta,
oftast lokaliserad enbart i ena axeln, som skapar smärta i strukturer i och kring axelleden,
humeroscapularleden. Smärtan förvärras oftast vid lyft av armen ovanför axelhöjd (Diercks et
al. 2014). Orsaken till subacromial smärta sägs vara multifaktoriell och de strukturer som kan
vara involverade är många. Rotatorkuffens senor, bursan subacromialis, akromion, m. biceps
brachiis långa sena samt coraco-acromiala ligamentet är strukturer som kan vara påverkade
(Holmgren et al. 2012). Den subacromiala smärtan utvecklas troligen på grund av både
interna och externa faktorer som minskar utrymmet mellan akromion och humerus ledhuvud.
Detta leder i sin tur till att rotatorkuffens senor samt bursan acromialis kläms och skapar
smärta vid till exempel rörelser ovanför axelhöjd (Leroux 1995). Interna faktorer kan vara
förändrad kinematik i skuldran, inklusive stramhet i skuldrans strukturer, och patientens
kroppshållning (Kibler et al. 2013). Externa orsaker kan vara överbelastning skapat av arbete
eller idrottsaktiviteter. Vid överbelastning förtjockas rotatorcuffens senor och bursor kan
svullna upp. Vilket leder till att det blir ännu trängre under akromions tak och skapar smärta
vid elevation av armen (Frost et al. 2002). Ofta beskriver patienten att smärtan är lokaliserad
på överarmens utsida. Anledningen är att nerven som försörjer de klämda vävnaderna också
försörjer detta område. Hjärnan har då svårt att urskilja vart skadan sitter i nervens
utbredningsområde (Garving et al. 2017). Motorisk smärtinhibering är vanligt vid långvariga
muskuloskeletala besvär. Inhibering av primära motorcortex leder till nedsatt motorisk
kontroll. Vilket resulterar i förändrat rörelsemönster i skuldran där musklerna inte arbetar eller
kan styra rörelsen på ett korrekt sätt. Muskler som ofta blir inhiberade vid scapulär dyskinesi
är serratus anterior och nedre trapezius. Detta leder till att scapula positioneras annorlunda
och kan med tiden leda till överbelastning av axelns strukturer, funktionsnedsättning och
smärta (Yishay et al. 1994).
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1.3 Diagnostisering
Vid diagnostisering av subacromial smärta används anamnes samt kliniska tester. De
vanligaste testerna för att diagnostisera subacromial smärta är Neers test, Hawkins test,
Jobes test och Pattes manöver (Leroux et al. 1995). Testerna används för att provocera de
subacromiala strukturerna genom kompression och kraft (Leroux et al. 1995).
 Neers test: Undersökaren stabiliserar patientens scapula med ena handen samt
inåtroterar patientens utsträckta arm och forcerar armen i flexion. Uttrycker patienten
smärta är testet positivt (Neer 1983).
 Hawkins test: Positionera armen i 90° flexion och för underarmen i inåtrotation.
Testet är positivt om patienten upplever smärta (Hawkins & Kennedy 1980).
 Jobes test: Positionerna armarna i 90° elevation samt inåtrotera i axelleden.
Undersökaren lägger med sin hand ett tryck nära handleden. Om patienten upplever
smärta är testet positivt (Jobe & Moynes 1982).
 Pattes manöver: Positionera patientens arm i 90° flexion i axelled samt armbågsled.
Inåtrotera axelleden. Instruera patienten att utåtrotera underarmen samtidigt som
undersökaren håller emot rörelsen. Upplever patienten smärta är testet positivt
(Leroux et al. 1995).
Förutom de kliniska testerna kan en slätröntgen visa om patienten har artros eller
förkalkningar som skapar inklämning i axeln. Ultraljud och magnetröntgen kan också visa om
rotatorkuffens senor är förtunnade eller rupturerade. Caput humeri ses då stå högt i leden
vilket skapar trånga förhållanden och kan leda till nedsatt funktion, smärta och svaghet
(Garving et al. 2017).

1.4 Fysioterapi och behandling
Vid behandling av subacromial smärta är fysioterapeutisk rehabilitering förstahandsvalet för
att förbättra rörlighet, styrka och funktion. Evidensen är dock begränsad gällande vilka
övningar som är effektiva och hur dessa ska doseras (Green et al. 2003). Rotatorkuffen samt
scapulas muskulatur har dock rapporteras som viktiga muskelgrupper för att återställa en god
kinematik i skuldrorna (Kuhn 2009). Övningar som nämns i litteraturen för scapula
muskulaturen är ”push-up plus” och rodd med theraband (Bang & Deyle 2000). Push-up plus
utförs genom att patienten står på alla fyra. Händerna i samma linje som axlarna. Kroppen i en
rak linje från huvudet till höfterna. Patienten sjunker ner med skulderbladen och skjuter sedan
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upp/rundar bröstryggen – det vill säga skjuter isär (protraherar) skuderbladen. Patienten
återgår sedan till utgångsläget igen. Övningen aktiverar serratus anterior vilket är en viktig
stabilisator för skulderbladet (Bang & Deyle 2000). Aktivering av nedre och mellersta
trapezius har också visat sig vara betydelsefullt för god kinematik (Kuhn 2009). Excentrisk
träning av supraspinatus, infraspinatus och deltoideus muskulatur har resulterat i minskad
smärta hos patienter då starka utåtrotatorer skapar bättre centreringsförmåga av caput humeri,
vilket minskar risken för inklämning vid elevation och abduktion av armen (Bernhardsson et
al. 2011). Att utföra inåt- och utåtrotationer med theraband är en övning som frekvent nämns i
litteraturen (Bang & Deyle 2000). Det elastiska bandet fästs i midjehöjd, till exempel. i ett
dörrhandtag. Armen ska vara tätt intill kroppen och armbågen i 90°. Patienten drar handen
bort från kroppen vid utåtrotation. Vid inåtrotation drar patienten det elastiska bandet tvärs
över magen (Bang & Deyle 2000).
Hemträningsprogram har visat sig vara lika effektivt som övervakad träning av sjukgymnast.
Patienterna rekommenderas dock enstaka tillfällen tillsammans med sjukgymnast för att lära
sig korrekt utförande av övningarna (Werner et al. 2002). En del studier anser att
sjukgymnastisk rehabilitering i kombination med mobilisering är att föredra (Conroy & Hayes
1998). Manuell terapi i form av mobilisering, traktion och muskeltöjning har visat sig vara
effektivt vid smärtlindring av axelsmärta (Kuhn 2009). Flertalet olika tekniker är beskrivna i
litteraturen och cross-body adduction har visat sig mest effektiv vid bakre axelstramhet
(McClure et al. 2007). Unilateral stretching av pectoralis minor (utförandes i ett hörn eller vid
en dörrkarm) är mest effektiv vid främre axelstramhet (Borstad & Ludewig 2006). Stretching
bör utföras under 15 till 30 sekunder och upprepas 3 – 5 gånger. 10 sekunders vila mellan
varje stretch. Stretching ska utföras dagligen (Bang & Deyle 2000).
Vid utebliven effekt av träning är kortisoninjektion eller operation andrahandsvalet (Kuhn
2009). Kortisoninjektionen läggs i slemsäcken under acromion (skulderbladsutskottet) eller i
glenohumeralleden för att reducera inflammation och smärta i axeln (Molini et al. 2012).
Ibland kombineras kortisoninjektioner med sjukgymnastisk behandling (Johansson et al.
2002). Vid långvariga slemsäcksinflammationer, ruptur av supraspinatusenan eller pålagringar
på acromion kan operation vara nödvändigt (Ketola et al. 2009). Operationen
(akromioplastik) utförs med titthålsteknik och operatören avlägsnar slemsäcken eller fräser
bort lite på undersidan av acromion för att öka utrymmet. Rehabiliteringen efter operationen
pågår oftast i ett halvår och ca 80 % av patienterna blir tillfredsställda med resultatet (Ketola
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et al. 2009). Förutom ovanstående behandlingsmetoder har passivt hängande i axellederna
beskrivits som en behandlingsmetod vid subacromial smärta (Kirsch 2013). Även om
behandlingsmetoden inte har utvärderats vetenskapligt har den rekommenderats av en del
naprapater och fysioterapeuter.

1.5 Passivt hängande
Kirsch arbetar som ortopedisk kirurg i USA och har en teori där han anser att passivt
hängande från en pull up-stång, eller motsvarande, är en mycket effektiv behandlingsmetod
vid subacromial smärta. Kirsch teori är att människan härstammar från aporna men inte längre
använder våra kroppar som tidigare. Människor har slutat hänga i träd trots att vi har axlar
som är utformade för att göra det. I och med detta har våra axlar blivit försvagade och mer
benägna för skador anser Kirsch. (Kirsch 2013)
Kirsch vill uppnå fyra mål med passivt hängande:
1. Forma om acromioclavicularledens vävnader och återställa flexibiliteten i dessa
strukturer.
2. Stretcha axelledens kapsel.
3. Stretcha skulderbladets strukturer för att möjliggöra full rotation och elevation.
4. Återställa hållfastheten och styrkan i rotatorkuffens senor och muskler.
I boken ”Shoulder pain? The solution & Prevention” beskriver Kirsch sin studie ”The Kauai
Study” där 90 av 92 försökspersoner återgick till att kunna utföra dagliga aktiviteter (ADL)
utan smärta. Detta efter att ha utfört passivt hängande under en period alltifrån två veckor till
1,5 år. 70 av deltagarna var diagnostiserade med subacromial impingement. Övriga deltagare
diagnostiserades med muskelbristning i rotatorkuffen (16 patienter), frozen shoulder (4
patienter) samt två patienter med osteoartrit av den glenohumerala leden. Två av deltagarna
valde att avsluta sitt deltagande i studien på grund av personliga skäl. (Kirsch 2013)
Kirsch teori är att när armen maximalt eleveras under övningen roteras skulderbladet och höjs
i full utsträckning vilket skapar maximal töjning i acromioclavicularledens vävnader.
Upprepat hängande kommer återställa skulderbladets rörlighet, vilket reducerar trycket på
rotatorkuffens senor vid elevation av armen. Det är dock inte enbart acromioclavicularledens
vävnader som stretchas under övningen. Latissimus dorsi, pectoralis major, pectoralis minor,
6

serratus anterior, rhomboiderna och nedre delen av trapezius är andra strukturer som stretchas.
(Kirsch 2013)
Det som kan stödja Kirsch teori är Wolffs law. Wolffs law är ett begrepp som utvecklades av
en tysk kirurg, Julius Wolff, och handlar om att biologiska strukturer, till exempel skelett,
anpassar sig efter den belastning som den utsätts för (Wolff 1892). Upprepad stretching
genom passivt hängande kommer enligt Wolffs lag forma om acromioclavicularledens
strukturer och öka det subacromiala utrymmet.
Kirsch rekommenderar alla att utföra passivt hängande. Antingen som förebyggande träning
eller vid rehabilitering. Patienter med instabila axlar eller allvarlig osteoporos bör dock inte
utföra denna övning. Övningen är speciellt anpassade för personer som är generellt friska och
har en icke-traumatisk smärta i axeln. I början kan det vara svårt att hänga med hela sin
kroppsvikt. Därför rekommenderas ”partial hanging” vilket innebär att fötterna är i marken
under hela övningen. Belastningen justeras med att patienten böjer på knäna. Axlarna och
skuldrorna ska vara helt avslappnade. Enbart händerna ska vara aktiva för att greppa pull upstången och handflatorna ska vara riktade framåt, se bilaga 1. Om handflatorna är riktade
bakåt kommer humerus inte höjas tillräckligt för att lyfta och rotera scapula för maximal
töjning. (Kirsch 2013)
Kirsch rekommenderar patienterna, utifrån sin egen kliniska erfarenhet, att hänga passivt
sammanlagt sju minuter per dag, i 30 sekunders intervaller. Patienterna får välja att antingen
utföra samtliga minuter vid samma tillfälle, eller sprida ut det över dagen. Beroende på
patientens fysiska bakgrund och graden av smärtproblematik kan en del rekommenderas att
utföra 10 - 15 minuter per dag eller mindre. När smärtan minskar kommer övningen behöva
utföras mer sällan, i snitt 2 - 3 gånger i veckan. Kirsch rekommenderar att fortsätta med
övningen regelbundet livet ut. (Kirsch 2013)
Nackdelen med The Kauai Study är att resultaten endast redovisas i boken, de har sålunda inte
publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. Det finns inte heller någon detaljerad beskrivning i
boken hur studien har genomförts. För att vetenskapligt kunna dra slutsatser behövs en
grundlig redovisning av forskningsmetoden för att läsaren ska kunna bedöma om datan
samlats in och analyserat på ett korrekt sätt och om slutsatserna är rimliga (Henricson 2012).
Eventuella svagheter och felkällor bör redovisas samt vilka utvärderingsinstrument som
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använts. För att kunna dra säkra slutsatser krävs att resultaten är noggranna och tillförlitliga
(Henricson 2012). SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) använder sig
av det internationella GRADE-systemet för att bedöma tillförlitligheten (evidensstyrkan) i
vetenskapliga studier. GRADE:s evidensgradering grundar sig på en fyrgradig skala: starkt,
måttligt starkt, begränsat och otillräckligt vetenskapligt underlag. GRADE utgår från en
preliminär evidensstyrka baserad enbart på vilken studiedesign studien har. Den preliminära
evidensstyrkan kan sedan korrigeras antingen uppåt eller neråt beroende på studiekvalite,
samstämmighet, överförbarhet, precision i data och risk för publikationsbias. Randomiserade
kontrollerade studier, särskilt de med dubbelblindtester, anses ha stark evidensstyrka. Detta
tack vare av att risken för systematiska fel är minst och att dessa studier kan påvisa kausalitet
(SBU 2014). Kirsch har ingen beskrivning av studiens design eller metod och på grund av
detta är det svårt att utvärdera om de beskrivna resultaten i boken är trovärdiga. Vid sökning
på Pubmed har inga studier hittats inom området, se bilaga 2.
Syftet med detta arbete är att undersöka om passivt hängande kan minska smärta samt öka
rörlighet och funktion hos patienter med subacromial smärta. Studien kommer vara en mindre
pilotstudie som eventuellt kan lägga grunden för om det är motiverat att utföra en större
kontrollerad randomiserad studie på behandlingsmetoden i framtiden.

2. Syfte och frågeställningar
2.1 Syfte
Syftet är att mäta effekten av passivt hängande på axelrörlighet, funktion samt smärta hos
patienter med subacromial smärta.

2.2 Frågeställningar
 Ökar passivt hängande axelrörligheten samt minskar smärtan hos patienter med
subacromial smärta?
 Minskar passivt hängande förekomsten av störd nattsömn hos patienter med
subacromial smärta?
 Förbättrar passivt hängande axelfunktionen hos patienter med subacromial smärta?
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2.3 Hypotes
Hypotesen är att patienter med subacromial smärta som utför passivt hängande under åtta
veckors tid kommer att få minskad smärta i axlarna, ökad funktion samt förbättrad rörlighet.

3. Metod
3.1 Studiedesign
För att undersöka om passivt hängande kan minska smärta samt öka rörlighet och funktion
hos patienter med subacromial smärta användes en kvasiexperimentell design. Denna design
är lämplig för att undersöka effekten av en intervention, till exempel före och efter en
rehabiliteringsperiod (Forsberg & Wengström 2015). Fördelar med experimentella designer är
att man kan se orsak och verkan. Jämfört med randomiserade kontrollerade studier har
deltagarna inte slumpmässigt fördelas till antingen en kontrollgrupp eller interventionsgrupp
(Schweizer et al. 2016). I denna studie fick samtliga deltagare samma behandling och det
skedde två mätningar. En mätning innan behandlingen och en mätning efter att interventionen
genomförts, en så kallad pretest – posttest design. Nackdelen med kvasiexperimentella
designer är dock att man inte kan kontrollera alla faktorer som kan påverka resultatet
(Schweizer et al. 2016).

3.2 Urval
Populationen i denna studie valdes ut genom ett konsekutivt urval av patienter som sökte
fysioterapeut vid en primärvårdsklinik norr om Stockholm under perioden 2019-01-01 –
2019-02-14. Konsekutivt urval innebär att deltagarna i studien tillkommer allt eftersom de
uppfyller inklusionskriterierna för att delta (Psykologiguiden 2019). Kvinnliga och manliga
patienter som uppfyllde inklusionskriterierna erbjöds att medverka i studien. Nio kvinnliga
patienter i åldersspannet 30 - 72, medelvärde 56,5 år, erbjöds att delta. Deltagarna hade
diagnostiserats med subacromial smärta alltifrån 3 månader till 10 år. Två av deltagarna valde
att avbryta sitt deltagande under studiens gång.
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3.3 Inklusionskriterier
Patienter som via anamnesen uppfyllde kriterierna för subacromial smärta i minst tre månader
och hade minst tre positiva svar vid test av Neers test, Hawkins test, Jobes test och Pattes
manöver. Deltagarna måste tala och förstå svenska samt vara 18 år eller äldre för att få delta i
studien.

3.4 Exklusionskriterier
Annan pågående fysioterapeutisk behandling för sina axelbesvär, tidigare axeloperation,
neurologiska sjukdomar, maligna sjukdomar, frozen shoulder, osteoartrit i glenohumeralleden
eller acromioclavicularleden, smärtor i cervikala ryggraden, polyartrit eller reumatoid artrit
eller kortisoninjektion i axeln under de senaste 6 månaderna.

3.5 Powerberäkning
En poweranalys genomfördes med hjälp av statistikprogrammet G*Power, version 3.1.9.2 för
att ta fram urvalsstorleken för två grupper. Analysen av urvalsstorleken baserades på
Constant-Murley outcome score. Beräkningen uppskattade att totalt 84 patienter skulle
behöva rekryteras för att upptäcka en 10 poängs genomsnittlig gruppskillnad med en variation
på 16 poäng (β = 0,80, α = 0,05, 2-sidigt) (Andersen et al. 1999). För att kompensera för
eventuellt bortfall skulle ytterligare patienter behöva rekryteras. På grund av begränsade
resurser och rådande tidsram var det inte möjligt att rekrytera så många patienter och därför
genomfördes en mindre kvasiexperimentell studie där samtliga patienter fick samma
behandling.

3.6 Förfarande
Under första mötet genomfördes en klinisk undersökning av patienten av ansvarig
fysioterapeut. Undersökningen initierades med en grundlig anamnestagning med syfte att
identifiera och kartlägga tänkbara orsaker till patientens besvär. Patienten fick skatta den
högsta upplevda smärtan, under den senaste veckan vid sömn och aktivitet. För bedömning av
patientens smärta användes VAS, Visuell analog skala. VAS är en kontinuerlig ordinal skala
som är numrerad från 0-10 på ena sidan och på andra sidan är 0 lika med ”ingen smärta alls”
medans 10 är lika med ”värsta tänkbara smärta”. Patienten skattade sin smärta utefter orden

10

”ingen smärta alls” eller ”värsta tänkbara smärta” och bedömaren läste sedan av på baksidan
vilken siffra ordet motsvarade (Carlsson 1983). Med hjälp av denna skala får patienten skatta
sin subjektiva upplevelse av sin smärta som sedan bedömaren objektivt läser av. Enligt
litteraturen har instrumentet en god validitet och reliabilitet (Carlsson 1983). Med god
reliabilitet menas att upprepade mätningar under samma förhållande ska ge samma resultat.
God validitet innebär att mätinstrumentet mäter det man vill mäta, i det här fallet intensiteten
av upplevd smärta (Bruton et al. 2000).
Efter anamnestagning och smärtskattning genomfördes en fysisk undersökning. Vid
inspektionen bedömdes patientens kroppshållning och rörelsemönster. Vid inspektion tittade
fysioterapeuten bland annat på muskulaturen och scapulas position. Patienten utförde aktivt
flexion, abduktion, utåtrotation, abduktion-utåtrotation och inåtrotation-extension. Om
patienten upplevde smärta vid 80 – 120° vid aktiv abduktion brukar det kallas för painful arc,
vilket kan tyda på inklämning i axeln. Vid mätning av rörligheten i axelleden användes en
goniometer vilket är ett vanligt mätinstrument som används för att objektivt mäta passivt och
aktivt rörelseomfång hos patienter. Oftast används instrumentet innan och efter en
rehabiliteringsperiod för att utvärdera patientens rörlighet. Studier har visat att goniometern
har en högre intra reliabilitet än inter reliabilitet. Vilket innebär att goniometern är mer
tillförlitligt då en och samma person utför samtliga mätningar på en patient jämfört med när
flertalet olika bedömare utför mätningar på samma patient. Detta kan beror på att bedömarna
har olika erfarenhet av att använda instrumentet. Olika bedömare kan även avrunda resultatet
uppåt eller neråt vilket kan påverka om interventionen visar på en positiv eller negativ effekt
(Bruton et al. 2000). Mätningarna utfördes med deltagaren sittandes på en stol med jämn
belastning på tuber ischii. Ingen rotation eller kompensation av överkroppen fick ske under
mätningen. Patienten lyfte aktivt armen till smärtgränsen. Vinkeln mäts mellan columna och
humerus. Vid extension-inåtrotation utfördes mätningen efter anatomiska landmärken dit
tummen nådde. Landmärkena var trochanter femoris, glutealregionen samt sacroiliacaleden.
Därefter mäter man upp till L3/midjan, Th12 samt upp till Th7 (Constant & Murley 1987).
Förutom bedömning av patientens rörlighet och kroppshållning utförde fysioterapeuten
stabilitets- och provokationstester (Hawkins test, jobes test, pattes manöver och neers test).
Palpation av aktuella strukturer kring axeln utfördes, liksom muskeltester för att bedöma
musklernas styrka och töjbarhet. Fysioterapeuten undersökte även närliggande leder, i detta
fall nacken och bröstryggen, för att utesluta andra orsaker till patientens besvär.
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Om patienten uppfyllde inklusionskriterierna efter den kliniska undersökningen informerades
patienten om studien och erbjöds att delta. Tackade patienten ja till deltagande, instruerades
den hängande övningens korrekta utförande muntligt och praktiskt. Patienten fick därefter
svara på frågor gällande smärta och ADL i Constant-Murley shoulder outcome score. Dessa
frågor besvarade patienten återigen efter åtta veckors träning. Patientens smärtfria rörlighet
poängsättes enligt Constant-Murley shoulder outcome scores protokoll av fysioterapeuten.
Mätning av styrkan utfördes genom att deltagaren i stående hade armen i 90 graders flexion ut
från kroppen och en fjädervåg fäst distalt på armen. Handflatan ska vara riktad neråt mot
marken och armbågen ska vara rak under testet. Deltagaren ska hålla armen i elevation i 5
sekunder. Testet utfördes tre gånger. Medelvärdet av testerna noterades i pound i protokollet.
Om deltagaren inte kunde utföra mätningen smärtfritt eller inte kunde elevera armen upptill
90 grader fick deltagaren noll poäng (Constant & Murley 1987).
De patienter som inte uppfyllde inklusionskriterierna för att delta i studien erbjöds sedvanlig
träning och behandling på mottagningen för sina besvär.

3.7 Intervention
Patienterna som deltog i studien utförde passivt hängande från en pull up-stång sammanlagt
sju minuter per dag (tre minuter på morgonen och fyra minuter på kvällen) under en åtta
veckors period. Övningen utfördes i 30 sekunders intervaller. Korrekt utförande av övningen
är att handflatorna ska vara riktade framåt. Axlarna och skuldrorna ska vara helt avslappnade.
Enbart händerna ska vara aktiva för att greppa pull up-stången.
I början rekommenderades samtliga deltagare att utföra ”partial hanging” och successivt öka
belastningen genom att böja mer på knäna under övningen. Fötterna ska ständigt vara i
marken under partial hanging. För att ytterligare stegra övningen skedde passivt hängande
med fötterna ovanför marken. Belastningen individanpassades och den successivt ökade
belastningen skedde i samråd med fysioterapeuten.
Deltagarna erbjöds fyra återbesöks tillfällen, två veckor mellan varje tillfälle. Det första
tillfället varade i 45 minuter och de följande återbesöken varade i 30 minuter. Deltagarna
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dokumenterade dagligen sitt hängande i en standardiserad träningsdagbok som följdes upp vid
varje återbesökstillfälle, se bilaga 3. Om patienterna inte utförde sin rehabilitering enligt
överenskommelse exkluderades patienterna från studien. Uppföljning skedde hos ansvarig
fysioterapeut och patienterna kunde under detta tillfälle ställa frågor gällande sin
rehabilitering.

3.8 Datainsamlingsmetod
Studiens huvudsakliga resultat är insamlat genom Constant-Murley shoulder outcome score
vilket är ett utvärderingsinstrument för att utvärdera axelfunktion hos personer med
axelsmärta, oavsett diagnos (Constant & Murley 1987). Constant-Murley bedömer fyra olika
aspekter som är relaterade till axelproblematik. Två av aspekterna är subjektiva och två är
objektiva, se bilaga 4. De subjektiva aspekterna är smärta och ADL medan de två objektiva
aspekterna handlar om rörelseomfång och styrka. Maxpoäng är 100 vilket innebär full
funktion i axelleden. Lägre poäng innebär sämre funktion. Patientens smärtskattning kan ge
högst 15 poäng, dagliga aktiviteter 20 poäng, rörelseomfång 40 poäng och styrka 25 poäng.
Utifrån patientens slutresultat bedöms funktionsnivån enligt följande: (Mycket bra > 80), bra
(65-79), medel (50-64) och dålig (<50). Patienten svarar självständigt på frågorna om smärta
och ADL medans fysioterapeuten bedömer de objektiva aspekterna (Burrus et al. 2017).
Utvärderingsinstrumentet har en god validitet samt reliabilitet och är tillämpningsbart på
patienter med olika diagnoser i övre extremitet (Magetsari 2010; Stiller & Uhl 2005).
Instrumentet är dock bäst anpassat för patienter med subacromial smärta (Vrotsou et al. 2018).

3.9 Dataanalys
All insamlad data från de deltagare som fullföljde studien analyserades i statistikprogrammet
SPSS, Statistical Package for the Social Sciences. Då den insamlade datan var ordinal och
antalet deltagare lågt användes Wilcoxon sign rank test, ett icke parametriskt test. Testet
användes för att analysera differensen mellan värdena innan och efter interventionen.
Signifikansnivå för samtliga beräkningar sattes till p < 0,05.
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3.10 Etiska överväganden
Denna studie följer vetenskapsrådets fyra grundläggande individskyddskrav. De fyra
huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga deltagare fick muntlig och skriftlig
information om studiens syfte, risker och fördelar, se bilaga 5. Deltagarna lämnade ett
skriftligt samtycke till medverkan och fick information om att de närsomhelst kunde välja att
avbryta sitt deltagande. Eventuella avhopp påverkade inte deltagarnas framtida
vårdomhändertagande. Deltagaren behövde inte uppge skäl till avhoppet. Deltagarnas
identitet redovisas inte i studien och deltagarna förblir därför anonyma. Innan analys av
insamlad data avidentifieras deltagarna och tilldelades ett identifikationsnummer. Endast
ansvarig forskare hade tillgång till det insamlade materialet. Den insamlade datan kommer
inte lånas ut eller användas i andra icke-vetenskapliga syften.
Vid all rehabilitering finns det alltid en risk för en tillfällig ömhet i muskulaturen på grund av
den ökade belastningen av strukturerna (Ranchordas et al. 2017). Viktigt var att deltagarna
successivt ökade belastningen i övningen för att undvika ökad smärta eller obehag. För att
undvika att deltagarna ökade belastningen för fort genomfördes täta uppföljningstillfällen för
kontinuerlig uppföljning av behandlingen. Deltagarna tilldelades även kontaktuppgifter till
ansvarig fysioterapeut vid eventuella frågor. Evidensen kring vilka övningar som är effektiva
vid fysioterapeutisk behandling är begränsad. Förhoppningsvis kan denna studie lägga
grunden för om passivt hängande är ett alternativ vid rehabilitering av patienter med
subacromial smärta. Visar sig övningen vara effektiv skulle det kunna vara till nytta vid
framtida rehabilitering av denna patientgrupp. Vilket innebär att fördelarna väger tyngre än
riskerna i detta fall.

4. Resultat
Totalt 23 patienter sökte vård på grund av smärta i axeln under perioden 2019-01-01 – 201902-14. Totalt nio patienter uppfyllde inklusionskriterierna och tillfrågades att delta i studien.
Två av deltagarna valde att avbryta sitt deltagande i förtid. En deltagare avbröt redan efter en
vecka på grund av tidsbrist. Den andra avbröt i vecka två på grund av smärta i handlederna
sedan tidigare skada. En deltagare exkluderades från studien i vecka fyra då deltagaren inte
utfört träningen dagligen. Sammanlagt sex deltagare slutförde studien. Inga män under denna
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tidsperiod uppfyllde inklusionskriterierna. Antalet patienter som deltog under studiens gång
redovisas i flödesschemat nedan, se figur 2.

Figur 2: Flödesschema över studiedeltagande.
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Bakgrundsvariabler för deltagarna redovisas i tabell 1. Endast de deltagare som slutförde
interventionen redovisas i tabellen.

Deltagare

Kön

Ålder

Dominant sida

Påverkad axel

Duration smärta

1
2
3
4
5
6

Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna

64
57
72
69
30
44

Höger
Höger
Höger
Höger
Vänster
Höger

Höger
Höger
Höger
Höger
Vänster
Vänster

6 mån
6 år
3 mån
6 mån
10 år
2 år

Tabell 1, Bakgrundsvariabler för deltagarna.
Nedan redovisas resultat utifrån studiens frågeställningar. Resultaten grundar sig
huvudsakligen på deltagarnas före- och efter resultatet av den svenska versionen av ConstantMurley shoulder outcome score samt smärtskattningar med VAS, Visuell analog skala.

4.1 Ökar passivt hängande axelrörligheten samt minskar smärtan hos
patienter med subacromial smärta?
Samtliga sex deltagare förbättrade sin smärtfria rörlighet enligt Constant-Murley shoulder
outcome score efter åtta veckors passivt hängande. Deltagarna kunde maximalt få 40 poäng
vilket motsvarar fullkomligt smärtfritt rörelseomfång. De rörelser som poängsattes var
flexion, abduktion, utåtrotation, abduktion-utåtrotation och inåtrotation-extension.
Medelvärdet för deltagarna innan interventionen var 22,33 poäng (variationsvidd 12 – 34) och
36 poäng (variationsvidd 30 - 40) efter genomförd intervention. Deltagarna som
diagnostiserats med subacromial smärta mellan 3 - 6 månader (deltagare 1,3 och 4)
förbättrade sin smärtfria rörlighet mer jämfört med de deltagare som diagnostiserats med
subacromial smärta mellan 2 - 10 år (deltagare 2, 5 och 6). Deltagare 2, 5 och 6 hade dock
bättre rörlighet utan smärta vid baseline än deltagare 1, 3 och 4. Endast deltagare 5 hade helt
smärtfritt rörelseomfång efter avslutad intervention. Deltagarna förbättrade sin smärtfria
rörlighet med 61 % på gruppnivå. P-värde 0,028. Se figur 3.
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Figur 3: Deltagarnas resultat från Constant-Murley shoulder outcome score gällande rörlighet. Maxpoäng 40.

Samtliga sex deltagare skattade också mindre smärta vid aktivitet efter åtta veckors träning.
Deltagarna skattade i medeltal 6,67 på VAS-skalan innan påbörjad träningsperiod
(variationsvidd 4 – 8) och 1,67 efter avslutad intervention (variationsvidd 0 – 3). Deltagare 3
skattade motsvarande en åtta på VAS-skalan vid baseline och en nolla efter genomförd
intervention (därav ingen stapel). Vilket innebär att deltagaren är helt smärtfri vid aktivitet
efter åtta veckors träning. Smärta vid aktivitet minskade med 75 % på gruppnivå. P-värde
0,027. Se figur 4.

Figur 4: Deltagarnas smärtskattning av smärta vid aktivitet. Före och efter interventionen.
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4.2 Minskar passivt hängande förekomsten av störd nattsömn hos patienter
med subacromial smärta?
Alla sex deltagare rapporterade minskad förekomst av störd nattsömn efter genomförd
träningsperiod. Deltagarna skattade i medeltal 7,17 på VAS-skalan innan interventionen
(variationsvidd 5 – 8) och 1,67 efter avslutad träningsperiod (variationsvidd 0 – 3).
Deltagarna hade på gruppnivå 76 % mindre störd nattsömn efter att ha utfört passivt hängande
dagligen under åtta veckor. P-värde 0,027. Deltagare 3 skattade motsvarande en åtta på VASskalan innan interventionen och en nolla efter genomförd intervention (därav ingen stapel).
Vilket innebär att deltagare 3 kunde sova på den påverkade axeln och inte vakna av smärta.
Flertalet av deltagarna kunde vid interventionens slut sova på den påverkade axeln, vilket
tidigare inte var möjligt på grund av smärta. Se figur 5.

Figur 5: Deltagarnas smärtskattning av hur axelsmärtan påverkade deras sömn. Före och efter interventionen.

4.3 Förbättrar passivt hängande axelfunktionen hos patienter med
subacromial smärta?
Enligt Constant-Murley shoulder outcome score förbättrades samtliga sex patienters
axelfunktion. Fem patienter bedömdes ha dålig funktionsförmåga och en patient medelgod
förmåga vid baseline enligt Costant-Murley shoulder outcome score. Efter interventionen
hade tre deltagare bra funktionsnivå och tre deltagare medelgod funktionsförmåga.
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Deltagarnas axelfunktion förbättrades med 94 % på gruppnivå. P-värde 0,028. Maxpoäng för
Constant-Murley shoulder outcome score är 100 poäng vilket motsvarar maximal funktion
(ADL, smärta, rörelseomfång och styrka). Lägre poäng motsvarar sämre funktion.
Medelvärdet för deltagarna var 35,6 poäng vid baseline (variationsvidd 22,6 – 52,8) och 69,2
poäng efter åtta veckors träning (variationsvidd 62,7 - 78). Deltagare 1 samt deltagare 3 som
diagnostiserats med subacromial smärta i 6 respektive 3 månader förbättrade sin axelfunktion
mest av alla deltagare. Deltagare 1 förbättrade sig med 50,5 poäng (22,6 poäng till 73,1
poäng) och deltagare 3 med 51,8 poäng (26,2 poäng till 78 poäng). Deltagare 5 som
diagnostiserats med subacromial smärta i 10 år förbättrade sig med 22,9 poäng (52,8 poäng
till 75,7 poäng) och hade lägst förbättring poängmässigt. Deltagare 5 hade dock bäst
funktionsförmåga vid baseline och deltagare 1 samt 3 hade lägst funktion av alla deltagare.
Deltagare 2, 4 och 6 förbättrade sig nästan likvärdigt. Deltagare 2 förbättrade sig med 24,6
poäng (38,5 poäng till 63,1 poäng), deltagare 4 förbättrade sig med 24,1 poäng (38,7 poäng
till 62,8 poäng) och deltagare 6 förbättrade sig med 27,5 poäng (35,2 poäng till 62,7 poäng).
Se figur 6.

Figur 6: Deltagarnas fullständiga resultat från Constant-Murley shoulder outcome score. Maxpoäng 100.
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5. Diskussion
5.1 Resultat diskussion
Syftet med denna studie var att mäta effekten av passivt hängande på axelrörlighet, funktion
samt smärta hos patienter med subacromial smärta. Enligt Constant-Murley shoulder outcome
score förbättrade samtliga sex deltagare sin rörlighet och förbättrade sin funktionsförmåga
efter åtta veckors passivt hängande. Förekomsten av störd nattsömn samt smärta vid ADL
minskade också hos samtliga deltagare. Deltagarnas axelfunktion förbättrades med 94 % på
gruppnivå. Medelvärdet för deltagarna var 35,6 poäng (av max 100 poäng) vid baseline
(variationsvidd 22,6 – 52,8) och 69,2 poäng efter åtta veckors träning (variationsvidd 62,7 –
78). Enligt tidigare studier som använt Constant-Murley shoulder outcome score bör patienter
med subacromial smärta förbättra sitt resultat med minst 17 poäng för att resultatet ska vara
av klinisk relevans. Förändringar på mindre än 17 poäng kan vara resultatet av mätfel
(Henseler et al. 2015; Albornoz-Cabello et al. 2019). Samtliga patienter förbättrade sig med
mer än 17 poäng på Constant-Murley shoulder outcome score gällande sin funktionsförmåga
(variationsvidd 22,9 – 51,8). Skillnaden i totalresultatet på Constant-Murley shoulder
outcome score vid hypotesprövning med Wilcoxon sign rank test, före och efter
interventionen, gav p-värdet 0,028. Trots lågt p-värde och stora förbättringar på individnivå
kan man inte dra några signifikanta slutsatser på grund av få deltagare i studien (låg power).
Tidigare studier som använt Constant-Murley shoulder outcome score som
utvärderingsinstrument vid rehabilitering av patienter med subacromial smärta förbättrade
sina totalresultat med 49 – 80 % (24 – 29 poäng) på gruppnivå. Deltagarna utförde excentrisk
träning för rotatorkuffen samt stabiliseringsträning för scapula (Holmgren et al. 2012; VallésCarrascosa et al. 2018). I en annan studie förbättrade sig deltagarna med 8 – 20 % (6 – 15
poäng) på individnivå. Deltagarna hade dock bra till mycket bra funktionsnivå redan vid
baseline och utförde ett träningsprogram med fokus på rörlighet, styrka och
stabiliseringsträning (Moura et al. 2016). Deltagarna i denna studie förbättrade sin
funktionsförmåga med 94 % på gruppnivå (variationsvidd 22,9 – 51,8 poäng). Studierna
pågick alltifrån fyra till tolv veckor samt bestod av olika rehabiliteringsformer. Deltagarna
hade också olika grader av funktionsnivå vid baseline (dålig till mycket bra) vilket kan ha
påverkat slutresultatet i studierna.
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Resultatet i denna studie visade på att deltagare som diagnostiserats med subacromial smärta i
mindre än 6 månader förbättrade sin axelfunktion mest. Den deltagare som haft subacromial
smärta under längst tid uppvisade den lägsta förbättringen poängmässigt. Detta kan bero på att
deltagaren med lång tid av besvär hade bäst funktionsförmåga vid baseline. Otränade samt
personer med sämre funktionsnivå har relativt större chans att förbättra sina resultat jämfört
med en person som är vältränad eller har en högre funktionsnivå redan från start.
Förbättringar av styrka och funktion hos otränade individer beror i början av rehabiliteringen
till stor del på att samarbetet mellan nervsystemet och musklerna förbättras (Lännergren et al.
2011, s. 319). Patienter som haft långvariga smärtor kan också utveckla central sensitisering.
Detta innebär att smärtfibrerna som leder signalerna från det skadade området till ryggmärgen
blir känsligare och fler smärtsignaler skickas in i nervsystemet och därmed ökar
smärtupplevelsen för patienten. Central sensitisering kan också bredda smärtområdet vilket
leder till att patienten inte enbart har ont vid skadan, utan även i ett område runt om skadan.
Patienter som haft subacromial smärta under flertalet år och eventuellt utvecklat central
sensitisering kan därför vara svårare att behandla jämfört med patienter med mer akut smärta
(Lännergren et al. 2011, s. 109).
Deltagarnas smärtfria rörlighet förbättrades med 61 % på gruppnivå. Medelvärdet för
deltagarna innan interventionen var 22,33 poäng (variationsvidd 12 – 34) och 36 poäng
(variationsvidd 30 - 40) efter genomförd intervention. Det studien visade var att deltagarna
som haft subacromial smärta mellan 3 - 6 månader förbättrade sin rörlighet mer än deltagarna
som diagnostiserats med subacromial smärta mellan 2 - 10 år. Deltagarna som haft smärta
mellan 2 - 10 år hade dock bättre rörlighet vid baseline jämfört med de deltagare som haft ont
i 3 - 6 månader. Resultaten kan därför bero på (som tidigare nämnts) att personer med sämre
funktion har större chans att förbättra sitt resultat jämfört med de som redan har en relativt bra
funktion från start (Lännergren et al. 2011, s. 319). På grund av fåtal deltagare (låg power)
kan man dock inte dra några signifikanta slutsatser trots det låga p-värdet 0,028.
Vid användande av VAS-skala behöver deltagarna förbättra sig med minst 15 – 20 % för att
resultatet ska vara kliniskt intressant (Dworkin et al. 2008). Deltagarnas smärta vid aktivitet
minskade med 75 % på gruppnivå efter genomförd intervention. Variationsvidd 57 – 100 %
på individnivå. Skillnaden mellan deltagarnas resultat före och efter interventionen gav pvärde 0,027 vid statistisk hypotesprövning med Wilcoxon sign rank test. Förekomsten av
störd nattsömn minskade också hos samtliga deltagare. Deltagarna hade på gruppnivå 76 %
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mindre störd nattsömn efter genomförd intervention. Variationsvidd 62,5 – 100 % på
individnivå. Skillnaden mellan deltagarnas resultat före och efter interventionen gav p-värde
0,027. Studiens resultat antyder att passivt hängande under åtta veckor kan ge minskad smärta
vid aktivitet samt minska förekomsten av störd nattsömn. På grund av det låga deltagarantalet
(låg power) kan man inte dra några signifikanta slutsatser eller svara på studiens hypotes, trots
låga p-värden samt stora skillnader på individnivå.

5.2 Metod diskussion
Kvasiexperimentella designer är lämpliga för att undersöka effekten av en intervention
(Forsberg & Wengström 2015). Nackdelen med kvasiexperimentella designer är dock att man
inte med säkerhet kan säga att det var interventionen som skapat förändringen då det kan
finnas andra förklaringar till att efterresultatet är annorlunda. Till exempel skulle deltagarna
kunnat bli bättre med tiden även utan behandling (Hassmén & Hassmén 2008, s. 210). I
kontrollerade randomiserade studier slumpas deltagarna till antingen en försöks- eller
kontrollgrupp. Detta för att påverkande faktorer hos försökspersonerna ska fördelas jämt i
grupperna så att skillnaden i effekt hos försöks- och kontrollgruppen sannolikt beror på
interventionen och inget annat. I studier där man vill undersöka effekten av en behandling är
det därför lämpligt att ha en kontrollgrupp. Detta för att kunna skilja effekten av behandlingen
från placebo och naturens förlopp (Hassmén & Hassmén 2008, s. 209-218). Denna studie har
därför en lägre inre och extern validitet då ingen kontrollgrupp inkluderats och alla
påverkande faktorer inte är kontrollerade för. Detta gör det svårare att uttala sig om
kausaliteten mellan interventionen och resultatet. Det var dock inte möjligt att utföra en
randomiserade kontrollerad studie i detta fall då det inte var realistiskt att få ihop tillräckligt
med deltagare under den tidsram som studien skulle pågå. Enligt den powerberäkning som
genomfördes skulle 84 patienter behöva rekryteras vilket inte var möjligt ur ett tids- och
resursperspektiv. Det är dock inte troligt att naturens förlopp kan förklara hela studiens
resultat med tanke på att en del deltagare haft besvär så länge som 6 - 10 år.
Studiens huvudsakliga resultat samlades in genom den svenska versionen av Constant-Murley
shoulder outcome score. Utvärderingsinstrumentet har en god validitet samt reliabilitet och
det positiva med instrumentet är att det är känsligt för små förändringar över tid (Magetsari
2010). Det finns dock de som ifrågasätter instrumentets validitet på några punkter. En del
anser att en enda smärtskala inte kan ge en tillräcklig sann bild av patientens smärta. Det är
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även ifrågasatt att metoden för att mäta styrkan inte är standardiserat (Vrotsou et al. 2018).
Instrumentet är inte heller lämpligt att använda på patienter med instabila axlar då det ej finns
någon aspekt som direkt mäter instabiliteten (Skutek 2000). Constant-Murley shoulder
outcome score används dock flitigt som utvärderingsinstrument för axlar och är speciellt
anpassat för patienter med subacromial smärta (Vrotsou et al. 2018). Då
utvärderingsinstrumentet är beprövat sedan tidigare och har god validitet och reliabilitet höjer
det ändå studiens validitet då instrumentet mäter det studien avser att mäta.
För att utvärdera deltagarnas rörlighet användes en goniometer. I studier har man sett att den
intra reliabiliteten är starkare än inter reliabiliteten gällande mätningar med instrumentet
(Bruton et al. 2000). I denna studie genomfördes samtliga mätningar av samma fysioterapeut
vilket innebär att mätningarna är mer tillförlitliga än om flera olika bedömare hade gjort
mätningarna. Mätningarna genomfördes genom att patienterna aktivt lyfte armen till
smärtgränsen. Beroende på vilket smärtfritt rörelseomfång patienterna hade tilldelades olika
poäng enligt Constant-Murley shoulder outcome score. Studier visar att mätningar av aktiv
rörlighet är mer tillförlitliga jämfört med mätning av passiv rörlighet. Detta beror på att den
passiva rörligheten påverkas mycket av den kraft som fysioterapeuten använder vid
undersökning/mätning av patientens led. Det anses bli en stretch av de mjuka strukturerna
beroende på hur mycket kraft som används, och att det kan vara svårt att använda sig av
samma kraft nästa mätning (Hoppenfeld & Hutton 1976).
Vid skattning av smärta användes VAS, visuell analog skala. VAS-skalan är ett
kostnadseffektivt och enkelt utvärderingsinstrument som är lätt att använda (Carlsson 1983).
Många av deltagarna tyckte dock att det var svårt att skatta sin smärta under det första
tillfället. Skattningen blev enklare desto mer vana de blev med instrumentet. Ett problem med
mätningar med hjälp av en VAS-skala är att det inte finns något sant värde att jämföra
resultatet med. Patientens smärtupplevelse är alltid subjektiv och unik. Olika resultat vid olika
mätningar kan helt enkelt bero på att smärtan har förändrats eller att patientens mentala hälsa
förändras (Lund et al. 2005). Patientens skattning kan också påverkas av inre och yttre
faktorer. Inre faktorer kan till exempel vara att patienten har ökad oro vid ett skattningstillfälle
och då skattar högre smärta. I denna studie ställdes frågorna av samma fysioterapeut vid
samtliga tillfällen vilket var en fördel då patienterna inte påverkades av yttre faktorer som att
frågorna ställdes annorlunda eller att frågorna ställdes av en person de inte kände sig bekväma
med (Briggs & Closs 1999).
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På grund av att studien behövde genomföras inom en begränsad tidsram begränsades
rekryteringsperioden till 1,5 månad för att samtliga deltagare skulle hinna genomföra en åtta
veckors träningsperiod. Endast en fysioterapeut var inblandad i bedömning, behandling och
uppföljning av patienterna, vilket minskar den interna validiteten. Fördelen är dock att
samtliga deltagare med säkerhet har fått samma information gällande utförande, vägledning
och uppmuntran till daglig träning. Deltagarna var medvetna om vilken träning de utförde och
vad målet med interventionen var. Detta kan påverka deras skattning och funktionsförmåga
efter interventionen. Fördelen med att ha en kontrollgrupp som utsätts för en annan typ av
träning eller behandling är att man kan tillämpa ”blindning” för intervention eller
kontrollbehandling, det vill säga att man försöker minska risken att antingen forskaren eller
deltagarnas förväntningar påverkar resultatet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 217-218).
Resultatet i föreliggande studie kan ha påverkas av placeboeffekten då patienterna kan känna
sig bättre utav att enbart få delta i en studie, att de följs upp kontinuerlig och att de tror på
behandlingsmetoden (Hassmén & Hassmén 2008, s. 142). I denna studie utfördes samtliga
delar av forskaren själv, undersökning, utvärdering och analys. Det bästa tänkbara vore om en
oberoende fysioterapeut hade undersökt och utvärderat patienterna före och efter
interventionen samt att analysen utförts av en oberoende part. Detta var dock inte möjligt på
grund av rådande förhållanden.
Samtliga deltagare erbjöds fyra återbesökstillfällen, två veckor mellan varje tillfälle, där
träningsdagboken följdes upp. Regelbunden uppföljning hos fysioterapeut är speciellt viktigt i
början på rehabiliteringsperioden för att kunna ge patienten stöd i sin smärta, feedback
gällande tekniskt utförande och stegring av träningen (Thomee 1997). Patienterna kände sig
även motiverade till träning på grund av de täta uppföljningarna. Samtliga deltagare, förutom
en, rapporterade att de dagligen utfört passivt hängande enligt överenskommelse. En patient
utförde träningen varannan dag eller glesare, och exkluderades från studien på grund av detta.
Vid enstaka tillfällen utförde en del deltagare mindre än sju minuter per dag på grund av
tidsbrist, sjukdom eller motsvarande. Dessa deltagare exkluderades dock inte då de som oftast
utförde sin träning enligt protokollet. Nackdelen med träningsdagböcker är att deltagarna,
omedvetet eller medvetet, kan rapportera in felaktig information. Detta för att de kanske vill
framstå som duktiga eller rapporterar in det de tror är önskvärt (Denison & Åsenlöf 2013).
För att få bra resultat av sin träning krävs god följsamhet. Träningsprogram som innehåller ett
fåtal övningar är att föredra då patienter ofta nämner tidsbrist som en orsak att inte utföra sin
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träning (Deutscher et al. 2009). Interventionen i denna studie bestod enbart av en övning
vilket deltagarna rapporterade som positivt då övningen var enkel att utföra och kunde utföras
i hemmet.
Analys enligt ”intention to treat” innebär att samtliga deltagare ingår i analysen, även de
deltagare som avbrutit eller exkluderas från behandlingen. Forskaren i denna studie valde att
enbart analysera ”per protocol”, de vill säga enbart de deltagare som fullföljde studien. Att
inte analysera enligt ”intention to treat” kan dock innebära att forskaren överskattar
behandlingens effekt (Psykologiguiden 2019). Anledningen till att en deltagare exkluderades
från studien var att patienten ej fullföljde enligt protokollet och i och med detta fick annan
behandling på mottagningen. Detta resulterade i att patienten ej utvärderades med ConstantMurley shoulder outcome scores efter åtta veckors träning. De patienter som valde att avbryta
interventionen erbjöds också annan behandling på mottagningen och följdes inte upp med
Constant-Murley shoulder outcome score.
En av studiens svagheter är det låga deltagarantalet. Tjugotre patienter sökte till kliniken på
grund av axelsmärta. 9 patienter uppfyllde inklusionskriterierna och 14 patienter
exkluderades. Anledningar till att patienter inte tillfrågades att delta i studien berodde bland
annat på att patienterna hade reumatoid artrit, frozen shoulder eller osteoartrit i antingen
glenohumeralleden eller i acromioclavicularleden. Enligt Kirsch är passivt hängande speciellt
anpassad för personer som är generellt friska och har en icke-traumatisk smärta i axeln.
Därför valde forskaren att exkludera dessa patienter från denna studie. Nio deltagare
tillfrågades och endast sex deltagare genomförde studien. Då deltagarna endast var kvinnor är
det svårt att generalisera resultaten på män. Forskaren anser att urvalet skulle kunna vara
representativt för kvinnor i åldrarna 30 - 72 år som diagnostiserats med subacromial smärta.
Men på grund av det låga deltagarantalet är det svårt och generalisera resultatet på en större
population. För att öka den externa validiteten är det viktigt med ett representativt urval.
Urvalet påverkades av att perioden för datainsamling och rekrytering var begränsad. Hade
studien pågått under en längre tid och rekrytering skett från flertalet primärvårdsenheter skulle
fler deltagare kunnat rekryteras. Ett större urval skulle innebära att studien skulle kunna
inkludera en kontrollgrupp, och eventuellt kunna bidra till att påvisa signifikanta skillnader
före och efter behandling samt mellan intervention- och kontrollgrupp och därmed öka den
externa validiteten.
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6. Konklusion
Denna pilotstudie indikerar att åtta veckors passivt hängande kan förbättra rörligheten och
funktionen hos patienter med subacromial smärta. Förekomsten av störd nattsömn och smärta
vid ADL minskade också hos samtliga deltagare efter åtta veckors träning. Trots låga pvärden och stora skillnader på individnivå kan man dock inte uttala sig om signifikanta
skillnader eller generaliserbarhet av resultaten på grund av låg power och avsaknad av
kontrollgrupp.

7. Framtida forskning
Denna studie var en mindre pilotstudie som avsåg att undersöka effekten av passivt hängande
på axelrörlighet, funktion samt smärta hos patienter med subacromial smärta. Framtida
forskning skulle förslagsvis kunna undersöka behandlingsmetoden vidare, dock som en
randomiserad kontrollerad studie med större population och med både manliga och kvinnliga
deltagare. Kontrollgruppen skulle exempelvis kunna utföra excentrisk träning för
rotatorkuffen samt stabiliseringsträning för scapula. Intressant vore det också att undersöka
effekten av passivt hängande i kombination med styrketräning.
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Bilaga 1: Passivt hängande.

Effekten av passivt hängande som behandlingsmetod hos
patienter med subacromial smärta

Partialt hängande

Passivt hängande
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Bilaga 2: Litteratursökning

Syfte och frågeställningar:
Syftet med studien var att mäta effekten av passivt hängande på axelrörlighet, funktion samt
smärta hos patienter med subacromial smärta.
 Ökar passivt hängande axelrörligheten samt minskar smärtan hos patienter med
subacromial smärta?
 Minskar passivt hängande förekomsten av störd nattsömn hos patienter med
subacromial smärta?
 Förbättrar passivt hängande axelfunktionen hos patienter med subacromial smärta?

Vilka sökord har du använt?
Subacromial impingement, physical therapy, rotator cuff rehabilitation, treatment shoulder
impingement, physiotherapy interventions shoulder pain, Impingement syndrome athletes,
dead hang, partial hangs, Kirsch shoulder pain, excentric training shoulder, shoulder
impingement syndrome, exercise

Var har du sökt?
Artikeldatabasen Pubmed.

Sökningar som gav relevant resultat
shoulder impingement syndrome and treatment, shoulder impingement syndrome and
exercise,

Kommentarer
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Bilaga 3: Träningsdagbok

Träningsdagbok

Namn:_______________________
Personnr:_____________________

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag
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Fredag

Lördag

Söndag

Bilaga 4: Constant-Murley shoulder outcome score.
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Bilaga 5: Skriftlig information om studien.

Effekten av passivt hängande som behandlingsmetod hos
patienter med subacromial smärta
Förfrågan om deltagande
Du är tillfrågad att delta i denna studie då du uppfyller kriterierna för subacromial smärta och
haft besvär i minst tre månader.
Studiens syfte
Syftet är att mäta effekten av passivt hängande på axelrörlighet, funktion samt smärta hos
patienter med subacromial smärta.
Interventionen
Deltagande i studien innebär att du under en åtta veckors period kommer utföra passivt
hängande från en pull up stång, sammanlagt 7 minuter per dag (tre minuter på morgonen och
fyra minuter på kvällen). Övningen utförs i 30 sekunders intervaller.
Du kommer innan och efter avslutad intervention besvara frågor samt skatta din smärta i
utvärderingsinstrumentet Constant-Murley shoulder outcome score. Ansvarig fysioterapeut
kommer bedöma din rörlighet och styrka före och efter avslutad behandling.
Du kommer erbjudas fyra återbesökstillfällen, två veckor mellan varje tillfälle. Du kommer
dagligen dokumenterade ditt hängande i en träningsdagbok som följs upp vid varje
återbesökstillfälle. Uppföljning sker hos ansvarig fysioterapeut och du kan under detta tillfälle
ställa frågor gällande din rehabilitering.
Vilka är riskerna med deltagandet?
Vid all rehabilitering finns det alltid en risk för en tillfällig ömhet i muskulaturen på grund av
den ökade belastningen av strukturerna. Skulle övningen skapa mycket smärta kontakta
ansvarig fysioterapeut.
Vilka är fördelarna med deltagande?
Evidensen kring vilka övningar som är effektiva vid fysioterapeutisk behandling är begränsad.
Förhoppningsvis kan denna studie lägga grunden för om passivt hängande är ett alternativ vid
rehabilitering av patienter med subacromial smärta. Visar sig övningen vara effektiv skulle det
kunna vara till nytta vid framtida rehabilitering av denna patientgrupp.
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Hantering av data och sekretess
Deltagarnas identitet kommer inte att redovisas i examensarbetet och deltagarna förblir därför
anonyma. Innan analys av insamlad data kommer deltagarna att avidentifieras och tilldelas ett
identifikationsnummer. Endast ansvarig forskare har tillgång till det insamlade materialet.
Den insamlade datan kommer inte lånas ut eller användas i andra icke-vetenskapliga syften.
Hur får jag information om studiens resultat?
Du som deltagit i studien har rätt till att ta del av slutresultatet. Vid intresse kontakta ansvarig
fysioterapeut.
Ersättning
Ingen ersättning kommer att delas ut.
Frivillighet
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst avsluta ditt deltagande i studien
utan att behöva ange anledning. Väljer du att avbryta ditt deltagande kommer det inte att
påverka ditt framtida vårdomhändertagande.
Ansvarig
Rosmarie Herrick, leg. Fysioterapeut. Student vid masterprogrammet i idrottsvetenskap på
GIH. Under handledning av Malin Åman, Fil dr i idrottsvetenskap, leg. fysioterapeut,
specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin, MSc.
Kontaktuppgifter
Rosmarie Herrick
Mail: rosmarie.olofsson@student.gih.se
Tel: 08-123 456 63
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Samtycke till att delta i studien:
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deltagande i studien utan att ange något skäl.
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Gymnastikoch idrottshögskolan, GIH behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning och lämnad information.
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