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Abstract 

 

Aim 

The purpose of this study is to investigate whether there is scientific evidence that exercise and/or 

manual therapy can improve function, in terms of increased mobility and strength on shoulder 

impingement-like symptoms among athletes. Another aim is to investigate whether these 

interventions can reduce shoulder pain.  

 

Method 

A systematic review was conducted in the databases PubMed, CINAHL, PEDro and Amed. A total 

of thirteen articles were selected for further review and compilation. They were then graded for level 

of evidence according to the PEDro scale and the Swedish Council on Technology Assessment 

(SBU).  

 

Results 

The systematic review shows that there is strong scientific evidence that acupuncture and heat can 

reduce pain in athletes diagnosed with supraspinatus-tendiopathy. There is limited scientific 

evidence that exercise increases strength, limited scientific evidence that stretching increases 

mobility and insufficient scientific evidence that a combination of treatments, with both exercise and 

stretching, reduces pain and increases function in overhead athletes.  

 

Conclusions 

Exercise and manual therapy can reduce pain and/or improve function in terms of increased mobility 

and strength in athletes with shoulder impingement-like symptoms. Further research in this area is 

needed, mainly in the form of clinical trials with good quality.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att träning och/eller 

sjukgymnastisk manuell behandling kan förbättra funktion, i form av ökad rörlighet och styrka hos 

idrottare med impingementliknande symptom från skuldran. Syftet är också att undersöka om dessa 

interventioner kan minska smärta från skuldran hos idrottare.   

 

Metod 

En litteraturstudie utfördes i databaserna PubMed, CINAHL, PEDro och Amed. Totalt inkluderades 

tretton artiklar för närmare granskning och sammanställning. De graderades sedan efter evidens 

enligt PEDro-skalan och Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU). 

  

Resultat  

Den systematiska litteraturstudien visar att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att akupunktur 

och värme kan minska smärtan hos idrottare med diagnostiserad supraspinatustendinos. Det finns 

begränsat vetenskapligt stöd för att träning ökar styrkan, begränsat vetenskapligt stöd för att 

stretching, för skuldran ökar rörligheten och otillräckligt vetenskapligt stöd för att 

kombinationsbehandling med både träning och stretching minskar smärtan eller ökar funktionen hos 

idrottare som är aktiva inom idrotter vilka engagerar skuldran.   

 

Slutsats 

Träning och manuell behandling kan minska smärta och/eller öka funktion i form av ökad rörlighet 

och styrka hos idrottare med impingementliknande symptom från skuldran. Ytterligare forskning 

inom området, främst i form av kliniska studier med god studiekvalitet efterfrågas.  
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1 Bakgrund 

 

1.1 Definition och riskfaktorer 

Smärta och nedsatt funktion i skuldran är ett av de vanligaste förekommande muskuloskeletala 

besvären och beskrivs som ett av de två det vanligaste besvären från rörelseapparaten efter 

ländryggssmärta (Cools, Cambier & Witvrouw, 2008; Kromer, Tautenhahn, de Bie, Staal & 

Bastiaenen, 2009 & Ellenbecker & Cools, 2010). Detta leder ofta till personligt lidande för den som 

är drabbad samt stora samhällsekonomiska kostnader (Cools et al. 2008). Hos patienter med besvär 

från skuldran är begreppet inklämningssyndrom (impingement) frekvent beskrivet (Cools et al. 

2008). Symtom vid detta tillstånd beskrivs ofta som rörelsesmärta vilken lokaliseras till övre delen 

av humerus, och är ofta förknippad med aktiviteter över axelnivå (Ellenbecker et al. 2010). Den 

humeroscapulära rytmen är vanligtvis störd och patienten upplever ofta nedsatt kraft. Det kan även 

förekomma kontrakturer i den bakre delen av ledkapseln (Kromer et al. 2009).  

 

Skuldrans anatomi är komplicerad och den är som funktionell enhet uppbyggd av fyra mindre leder 

(Holmgren, Björnsson, Hallgren, Öberg, Adolfsson & Johansson, 2012) Figur 1 a. Förutom detta 

innefattas den även av ligament, ledkapsel och muskulatur vilka tillsammans står för ledens 

dynamiska stabilitet (Holmgren et al. 2012) Figur 1 b. Om någon av alla dessa strukturer inte 

fungerar optimalt uppstår dysfunktion i skuldran, vilket kan orsaka besvär i form av impingement 

(Holmgren et al. 2012; Kelly, Brittle & Allen, 2010). Även bursa subacromialis, med sitt läge mellan 

caput humeri och acromion, kan ha betydelse vid uppkomsten av de aktuella besvären (Kelly et al. 

2010).  
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Begreppet impingement innefattas av flertalet subkategorier, beroende på vilken struktur som är 

påverkad (Ellenbecker et al. 2010). Dessa underkategorier orsakar stora svårigheter vid den kliniska 

bedömningen och diagnostiseringen av impingement samt även vid val av lämplig behandling (Kelly 

et al. 2010). Subacromiellt impingement, även kallat primärt impingement tros orsakas av 

kompression av rotatorcuffens senor mellan caput humeri och den främre tredjedelen av acromin, 

coraco-acromiala ligamentet eller biceps brachiis långa sena (Ellenbecker et al. 2010). Funktionellt 

impingement, även kallat sekundärt impingement antas istället uppstå till följd av en underliggande 

instabilitet i skuldran, muskulär imbalans och/eller svaghet i skuldrans stabilisatorer, glenohumerala 

ligament eller förslitningar i labrum (Ellenbecker et al. 2010). Alla dessa strukturer kan vara orsaken 

till besvären (Ellenbecker et al. 2010). De individer som främst drabbas av sekundärt impingement, 

är ofta unga idrottare, aktiva inom kastidrotter (Ellenbecker et al. 2010). I samband med upprepade 

och ofta påfrestande rörelser idrottaren utsätter sig för, kan primärt men framförallt sekundärt 

impingement uppstå (Ellenbecker et al. 2010).  

 

1.2 Diagnostisering  

De vanligaste kliniska testerna för att diagnostisera impingement är enligt litteraturen; Jobes test, 

Neers test och Hawkins-Kennedy test (Ellenbecker et al. 2010). Syftet med dessa tester är att 

provocera de engagerade strukturerna och framkalla smärta (Ellenbecker et al. 2010). Om smärta 

uppstår bedöms testet som positivt för impingement (Ellenbecker et al. 2010). Sensitiviteten har 

rapporterats vara god vid dessa tester (Park, Yokota, Gill, El Rassi & McFarland, 2005). De har dock 

sämre förmåga att särskilja vilken struktur som är involverad och detta innebär en lägre specificitet 

(Park et al. 2005). De olika testerna för att reproducera smärta vid impingement har visats sig kunna 

utföras med god reliabilitet (Cools et al. 2008). Förutom beskrivna tester, finns även andra tester med 

god reliabilitet för att undersöka om besvären orsakas av instabilitet såsom Apprehension test och 

Relocation test (Johansson & Ivarson, 2009). 

 

1.3 Val av behandling 

Förstahandsvalet vid behandling av impingement i skuldran är oftast konservativ behandling i form 

av sjukgymnastik (Kromer, de Bie & Bastiaenen, 2010). Om patienten inte upplever förbättring i 

samband med detta genomgår många istället kirurgi (Kromer et al. 2010). Det sjukgymnastiska 
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tillvägagångssättet inkluderar oftast interventioner i form av träning samt ibland även olika manuella 

behandlingar som till exempel stretching, akupunktur och värmebehandling (Kromer et al. 2009). 

Innehållet i dessa varierar dock ofta mellan olika vårdgivare och klara riktlinjer för hur den optimala 

behandlingen skall vara utformad saknas (Johansson, Öberg & Adolfsson, 2002). Vid träning som 

intervention saknas detaljerad beskrivning av vilka typer av övningar som bör utföras, val av 

frekvens, duration, samt hur dessa skall doseras (Holmgren et al. 2012). Studier har visat på resultat 

vid behandling med träning och manuell terapi jämfört med enbart träning, för att minska smärta, 

öka rörlighet och styrka hos patienter med subacromiellt impingement (Kromer et al. 2010; Bang & 

Deyle, 2000). Dock har endast intervention i form av manuell behandling har dock inte visat på att 

ge någon signifikant förbättring (Kromer et al. 2010). Då dysfunktion och smärttillstånd i 

skulderleden är ett vanligt förekommande besvär är det av stor vikt att uppnå konsensus gällande 

klara riktlinjer för adekvat behandling (Johansson et al. 2002). Detta för att underlätta för den 

drabbade samt undvika höga samhällsekonomiska kostnader (Cools et al. 2008). De sjukgymnastiska 

interventionerna i form av träning och manuell behandling kan dock, som tidigare nämnts, ofta se 

olika ut och olika interventioner utförs ibland samtidigt (Desmeules, Cote & Fremont, 2003). Vidare 

kan den enskilde sjukgymnasten utföra samma typ av behandling på olika sätt, och 

tillvägagångssättet för behandlingen kan även skilja sig mellan olika sjukgymnaster (Desmeules et 

al. 2003).  

 

Med detta i åtanke, blir det vara svårt att uppnå både god intern och extern reliabilitet samt validitet 

(Desmeules et al. 2003). Enligt Holmgren et al. (2012) saknas också en överensstämmelse mellan 

vårdgivarens val av specifik behandling med vetenskapliga bevis för dess effektivitet. En 

patientgrupp som ofta drabbas av besvär i skuldran är som tidigare nämnt idrottare aktiva inom 

idrotter vilka engagerar skuldran (Ellenbecker et. al. 2010). Forskning gällande detta saknas dock 

och det behövs fler kliniska studier med hög kvalitet för att skapa tydligare riktlinjer (Ellenbecker et. 

al. 2010). 
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2 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att träning och/eller 

sjukgymnastisk manuell behandling kan förbättra funktion, i form av ökad rörlighet och styrka hos 

idrottare med impingementliknande symptom från skuldran. Syftet är också att undersöka om dessa 

interventioner kan minska smärta från skuldran hos idrottare.   

 

2.1 Frågeställningar 

 Finns det vetenskapligt stöd för att träning och sjukgymnastisk manuell behandling ökar 

funktionen (i form av ökad rörlighet och styrka) och/eller minskar smärtan hos idrottare 

med impingementliknande symptom från skuldran? 

 Om evidens finns, hur bör träningen och/eller den sjukgymnastiska manuella 

behandlingen utföras med avseende på dosering, upplägg samt övningar för att öka 

funktionen och/eller minska smärtan hos idrottare med impingementliknande symptom 

från skuldran?  
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3 Metod 

 

För att besvara syftet utfördes en litteratursökning i databaserna PubMed, CINAHL, PEDro och 

Amed under perioden 20130120–20130315. Initialt genomfördes pilotsökningar med diverse 

infallsvinklar för att söka relevanta artiklar avseende studiens syfte (Bilaga 1). Därefter genomfördes 

den reella sökningen. För ytterligare information avseende sökordsstrategi samt antalet träffar för 

varje databas se Tabell I. För vidare beskrivning avseende de olika stadierna i litteratursökningen, se 

flödesschema Figur 2. 

 

3.1 Inklusionskriterier 

 Randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

 Humanstudie 

 Artikel på svenska eller engelska 

 Deltagare aktiva inom idrotter vilka främst engagerar skuldran såsom baseboll, volleyboll, 

simning och tennis.                           

 

3.2 Exklusionskriterier 

 Artikel där endast sammanfattning (inte fulltext) är tillgänglig 

 Artiklar vilka inkluderar deltagare med tidigare genomförd kirurgi avseende skuldran, 

deltagare med kända sjukdomar från viscerala organ, cervical patologi, reumatiska 

sjukdomar och/eller tidigare luxation i skuldran    
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Tabell I: Resultatet av antalet träffar avseende de aktuella sökordskombinationerna i respektive 

databas.  

Sökordskombinationer PubMed* CINAHL** PEDro*** Amed**** 

Shoulder impingement 

syndrome 

85  14  46 2 

Athlete OR athletic injury 

OR sport AND shoulder 

joint 

60  71  - - 

Athlete OR athletic injury 

OR sport AND shoulder 

pain 

53  50  - - 

Athlete OR athletic injury 

OR sport AND shoulder 

dysfunction 

40  71  - - 

Athlete OR athletic injury 

OR sport AND rotator cuff 

25  71  - - 

Totalt antal artiklar  263 277 46 2 

Notering: *Vid val av limits i databasen PubMed markerades rutorna ”Randomized Controlled 

Trial”, ”Full text available”, ”Humans” samt ” English or Swedish”. **I databasen CINAHL 

markerades rutorna ”Randomized Controlled Trial”, ”Humans” och ”English”. ***I databasen 

PEDro markerades rutan “Body part- upper arm, shoulder or shoulder girdle”. ****I databasen 

Amed kombinerades frasen i sökkombinationen med ”randomized*”. 

 

Sammanlagt genererade sökordskombinationerna från de fyra databaserna i 588 artiklar. Av dessa 

var 311 artiklar unika dubbletter. De aktuella artiklarnas innehåll granskades först genom att studera 

dess titel och/eller sammanfattning (eng. abstract). Eventuella dubbletter sållades bort och ett första 

urval genomfördes (se flödesschema Figur 2). Därefter kvarstod 20 artiklar vilka överensstämde med 

de specifika inklusions- och exklusionskriterierna (se § 3.1 och 3.2).  

 

Därefter granskades de utvalda studierna ytterligare genom fulltextversioner innan en slutgiltig 

sållning av materialet skedde. Vidare ledde detta till att ytterligare åtta artiklar exkluderades då de 

inte ansågs relevanta med avseende på studiens syfte. Dessa studier exkluderades på grund av att 

studiedesignen vid närmare granskning inte var RCT-studier, deltagarna var inte aktiva inom idrotter 
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vilka främst engagerar skuldran och/eller de parametrar man mätte var inte relevanta med avseende 

på aktuella frågeställningar  

 

Efter denna sållning av material återstod sammanlagt tolv artiklar (Figur 2). Genom referenslistor 

från erhållna artiklar identifierades ytterligare en studie vilken uppfyllde de aktuella inklusions- och 

exklusionskriterierna. Dessa tretton studier utgör tillsammans den aktuella litteraturstudien (Figur 2).  

Samtliga artiklar var granskade eller genomgick granskning enligt PEDro-skalan (Tabell II).  

 

Slutligen utfördes en sammanfattning av de olika artiklarna gällande syfte, studiedesign, deltagare, 

metod, resultat och konklusion i tabellform, och dessa presenteras i resultatavsnittet (Tabell III). I 

tabellen rangordnades studierna efter vetenskaplig studiekvalitet. Faktorer som inte direkt berör 

denna litteraturstudies syfte redovisas inte i resultattabellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema 

Sammanlagt genererade sökordskombinationerna i de fyra databaserna i 588 artiklar. Av dessa var 311 artiklar unika dubbletter. 

Artiklarnas innehåll granskades först genom att studera dess titel och/eller sammanfattning och eventuella dubbletter sållades bort och 

ett första urval genomfördes. Därefter kvarstod 20 artiklar vilka överensstämde med de specifika inklusions- och exklusionskriterierna. 

Dessa studier granskades sedan genom fulltextversionen. Ytterligare åtta artiklar exkluderades då de inte ansågs relevanta avseende 

studiens syfte. Efter denna sållning av material återstod tolv artiklar. Genom referenslistor från tidigare erhållna artiklar identifierades 

ytterligare en studie vilken uppfyllde de aktuella inklusions- och exklusionskriterierna. Dessa tretton studier utgör tillsammans den 

aktuella litteraturstudien. 

PubMed 

263 artiklar 

Totalt 588 

artiklar 

568 artiklar 

exkluderades    

8 artiklar 

exkluderades 

Totalt 13 

artiklar 

1 artikel 

inkluderades 

Totalt 20 

artiklar 

Totalt 12 

artiklar 

CINAHL  

277 artiklar 

PEDro 46 

artiklar 

Amed 2 

artiklar  

311 dubbletter 

exkluderades 
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3.3 Bevisvärde   

För att bedöma det aktuella bevisvärdet granskades samliga studier genom PEDro-skalan (Bilaga 2). 

Detta är en skala vilken betygsätter studier utifrån dess pålitlighet samt om de innehåller information 

vilken anses adekvat för bedömning. För varje enskilt uppnått kriterium erhålls poäng. Samtliga 

artiklar hade granskats eller genomgick granskning enligt PEDro-skalan. Vidare, för slutgiltig 

sammanställning av evidens, överfördes de granskade artiklarnas poäng enligt PEDro till bevisvärde 

enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU). Enligt SBU:s bedömning kan studier ha 

lågt, medelhögt eller högt bevisvärde (Tabell II, III). Oavsett om en studie av RCT-design, är stor 

eller liten, kan den generera ett högt bevisvärde om denna har genomförts med en god metodik. En 

studie med stora brister, exempelvis en studie där bortfallet är högt, sänker däremot bevisvärdet.   

 

 

Tabell II: Poängöverföring enligt PEDro-skalan (Bilaga2) till bevisvärde enligt SBU.  

PEDro-skalan Bevisvärde enligt SBU 

 0-3 Lågt bevisvärde  

 4-6 Medelhögt bevisvärde 

 7-10 Högt bevisvärde  

                                                                      

                                                   

3.4 Evidensstyrka 

De aktuella artiklarna rangordnades sedan och resultaten jämfördes för att bedöma evidenstyrka 

avseende interventionerna enligt gradering från SBU (Tabell III). Åtta av de granskade artiklarna var 

sedan tidigare graderade enligt PEDro-skalan. De resterande fem artiklarna graderades av författaren 

enligt PEDro-skalan (Bilaga 2). För att undvika eventuella felaktigheter i samband med detta, 

granskades först tre av de artiklar som redan var poängsatta sedan tidigare. Samtliga artiklars design 

var av RCT-studier vilket innebär en hög studiekvalitet enligt SBU.  
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Tabell III: Gradering av evidensstyrka enligt SBU.  

Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag 

Två olika studier med högt bevisvärde. 

Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

En studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt bevisvärde. 

Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag 

Två studier med medelhögt bevisvärde. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag 

Studier som uppfyller kraven på bevisvärde saknas. 

Motsägande vetenskapligt underlag 

Studier med samma bevisvärde som motsäger varandra. Inga slutsatser kan göras. 

Notering: För att uppfylla ovanstående gradering krävs att studierna pekar i samma riktning. 

Förekommer skillnader kan aktuell evidensstyrka sänkas. 

 

 

3.5 Etiska aspekter 

Då detta inte är en klinisk studie kommer inte några enskilda individer direkt att påverkas av 

biverkningar till följd av eventuella interventioner. Felaktigt tillvägagångssätt med avseende på 

metoden kan dock indirekt påverka, då ett missvisande resultat kan leda till felaktiga riktlinjer. Detta 

kan i sin tur sedan påverka enskilda individer i form av felaktig behandling. Nyttan med en väl 

genomförd studie bör bidra till ökad kunskap inom området där kunskap i dagsläget saknas. 

 

4 Resultat 

Totalt inkluderades tretton artiklar. Sammanställning av samtliga artiklar redovisas i tabellform 

(Tabell IV). Studierna rangordnades efter bedömd studiekvalitet enligt PEDro (Bilaga 2) och SBU. 
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Tabell IV. Data över de granskade studierna. N=13       

Författare, artikel och 

år 

Studiedesign, 

evidensgrad och 

deltagare 

Intervention Utvärdering och testtillfällen Syfte, resultat och slutsats 

Kleinhenz, J. 

Streitberger, K. Windeler, 

J. Gubacher, A. Mavridis, 

G. Martin, E. 

Randomised clinical trail 

comparing the effects of 

acupuncture and a newly 

designed placebo needle 

in rotator cuff tendinitis  

1999  

 

 

 

RCT 

 

PEDro: 9/10  

SBU: 1 

 

52 idrottare med tendinos 

i skuldran randomiserades 

till interventionsgrupp 

(n=25) och kontrollgrupp 

(n=27). 

Interventionsgruppen erhöll 

behandling i form av 

akupunktur 20 min vid 8 

tillfällen, under 4 v. med 

nålplacering enligt kinesisk 

akupunktur. 

Kontrollgruppen erhöll placebo-

akupunktur. 

 

Utvärdering: Utvärdering skedde genom 

modifierad Constant-Murley score samt 

genom skriftligt frågeformulär efter 

avslutad behandling.  

 

Testtillfällen 

Före och 2 dagar efter avslutad 

behandling samt 3 månader efter avslutad 

behandling.  

 

Syfte: 

Undersöka effekten av akupunktur jämfört med 

placebo-akupunktur. 

 

Resultat:  
Akupunktur var mer effektiv med avseende på 

rapportering av minskad upplevd smärta jämfört med 

placebo-akupunktur.  

Slutsats:  

Akupunktur jämfört med placebo-akupunktur ger 

bättre effekt avseende minskad upplevd smärta bland 

idrottare med långvarig smärta från skuldran.  

Giombini, A. Di Cesare, 

A. Safran, M. Ciatti, R. 

Maffulli, N.  

 

Short-term effectiveness 

of hyperthermia for 

supraspinatus tendiopathy 

in athletes 

 

2006 

 

RCT 

 

PEDro 7/10 

 
SBU: 1 

37 idrottare män (n=29) 

och kvinnor (n=8) med 

symptomgivande 

supraspinatustendinos 

sedan 3-6 månader 

tillbaka.    

Deltagarna 

randomiserades till i tre 

olika grupper. 

Grupp A (n=14) erhöll 30 min 

intervention i form av värme 

med värmeapparatur inställd på 

434 MHz, grupp B (n=12) 

ultraljud 3 ggr/v. under 4 v. 

Grupp C (n=11) erhöll 

intervention i form av träning..  

Intervention pågick för samtliga 

deltagare under 4 v. 

  

 

Utvärdering:  
Visuell analog skala (VAS) och 

frågeformulär för att utvärdera upplevd 

smärta. 

 

Testtillfällen: Före och direkt efter 

avslutad behandling samt 6 v. efter 

avslutad interventionsperiod.    

Syfte:  
Att undersöka en nollhypotes där man antog att det 

inte förelåg någon kortsiktig skillnad mellan de olika 

behandlingarna.   

Resultat: 

Deltagarna vilka erhöll behandling i form av värme 

upplevde en signifikant förbättring med avseende på 

minskad upplevd smärta jämfört med de andra två 

grupperna.  

Slutsats:  

Som kortsiktig behandling är värme en säker och 

effektiv metod hos idrottare med 

supraspinatustendinos.  

 

Bradley, T. Baldwick, C. 

Fischer, D.   

 RCT crossover design 

 

PEDro 7/10 

 

Deltagarna agerade som sina 

egna kontroller där den 

dominanta skuldran testades 

med och utan tejp med 2 v. 

Utvärdering:  
Ledlaxitet mättes med ”the Orthopaedic 

Research Institute laxometer”, 

proprioception mättes med rörelseanalys 

Syfte:  

Undersöka effekten av standardiserad tejpning i 

skuldran med avseende på stabilitet, proprioception 

och funktion.   
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Effect of taping on the 

shoulders of Australian 

football players  

2009 

 

SBU: 1 

33 manliga idrottare 

aktiva inom australiensisk 

fotboll.  

mellanrum. Ordningen för detta 
randomiserades.  

 

och träffsäkerhet mättes under 

teknikanalys (handbollskast på måltavla).   

 

Testtillfälle: 
Före och direkt efter avslutad 

intervention.  

 

Resultat:  
Ingen signifikants skillnader på stabilitet, 

proprioception eller funktion kunde noteras med eller 

utan tejpning.   

 

Slutsats: 

Tejpning av skuldran förbättrar inte stabilitet, 

proprioception eller funktion hos australienska 

fotbollsspelare. 

 

Moore, S. Laudner, K. 

Mcloda, T. Shaffer, M. 

 

The immediate effects of 

muscle energy technique 

on posterior shoulder 

tightness: a randomized 

controlled trail. 

 

2011  

 

RCT 

 

PEDro 6/10 

 
SBU: 2 

61 

baseball/softbollspelare.   

Deltagarna 

randomiserades till 3 

grupper. 

Grupp 1 (n=19) utförde en form 

av stretching för de horisontella 

abduktorerna, grupp 2 (n=22) 

stretching för utåtrotatorerna 

och grupp 3 (n=20) agerade 
kontrollgrupp.  

Interventionen utfördes vid 1 

separat tillfälle med 5 sek 

isometrisk kontraktion, följt av 
30 sek passiv stretching x 3,     

Utvärdering:  
Digital inklinometer användes för att 

mäta bakre rörlighet i skuldran.   

Testtillfälle:  
Före och direkt efter avslutad 

intervention.  

Syfte:  

Undersöka effekten av två olika stretchtekniker för att 

öka rörligheten i skuldran hos base/softbollspelare.   

 

Resultat:  
Gruppen som utförde stretching för de horisontella 

abduktorerna hade en signifikant ökad rörlighet.  

Slutsats:  
Stretching för de horisontella abduktorerna ökar 

rörligheten hos baseboll/softbollspelare. 

Hibberd, E. Oyama, S. 

Spang, J. Prentice, W. 

Myers, J. 

 

Effect of a 6-week 

strengthening program on 

shoulder and scapular-

stabilizer strength and 

scapular kinematics in 

division I collegiate 

swimmers. 

2012  

 

RCT 

 

PEDro 5/10 

 
SBU: 2 

44 elitsimmare.  

Deltagarna 

randomiserades till en 

interventionsgrupp (n=20) 

och en kontrollgrupp 

(n=17). 

 

Deltagarna i 

interventionsgruppen utförde ett 

träningsprogram 3 ggr/v. under 

6 v.   

 

Kontrollgruppen utförde 

sedvanlig träning.  

Utvärdering:  
Humeroscapulär rörlighet mättes via 

rörelseanalys, och styrka i skuldran 

mättes med dynamometer. 

 

Testtillfälle: Före och direkt efter 

avslutad intervention.  

Syfte: 

Att utvärdera effekten av ett träningsprogram med 

avseende på humeroscapulär rörlighet och styrka.   

Resultat: 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

Slutsats: 
Det aktuella träningsprogrammet visar inte på någon 

signifikant ökning avseende rörlighet eller styrka hos 

elitsimmare.  
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Mont, M. Cohen, D. 

Campbell, K. Gravare, K. 

 

Isokinetic concentric 

versus eccentric training 

of shoulder rotators with 

functional evaluation of 

performance 

enhancement in elite 

tennis players  

1994 

 

RCT  

 

PEDro 5/10 

 
SBU: 2 

30 manliga tennisspelare 
på elitnivå.  

Deltagarna 

randomiserades till 3 

grupper, varav 2 

interventionsgrupper och 

en kontrollgrupp (n=13). 

 

Interventionsgrupperna bestod 

av 6 v. styrketräning, 3 ggr/v. 

med antingen koncentrisk 

träning (n=9) eller excentrisk 

träning (n=8).  

Utvärdering:  
Styrka i skuldran mättes med 

dynamometer, serveförmåga utvärderades 

genom videofilmning.  

 

Testtillfälle: Före och 3 dagar efter 

avslutad intervention.  

Syfte:  
Undersöka om 6 v. koncentrisk eller excentrisk 

styrketräning för skuldran kan förbättra 

prestationsförmågan hos tennisspelare på elitnivå.  

 

Resultat: 

Båda interventionsgrupperna ökade signifikant i 

styrka, servehastighet och uthållighet jämfört med 

kontrollgruppen.   

Slutsats:  
Den aktuella interventionen ger ökad styrka och 

förbättrad funktion hos tennisspelare på elitnivå. 

Treiber, F. Lott, J. 

Duncan, J. Slavens, G. 

Davis, H. 

Effects of theraband and 

lightweight dumbbell 

training on shoulder 

rotation torque and serve 

performance in college 

tennis players 

1998 

 

RCT 

 

PEDro 5/10 

 

SBU: 2 

22 tennisspelare på 

elitnivå, både män (n=11) 

och kvinnor (n=11).  

 

Deltagarna 

randomiserades in i en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Interventionen bestod av 4 v. 

styrketräning avseende 

skuldran. 

 

Kontrollgruppen utförde 

sedvanligt träning. 

  

Utvärdering:  
Maximal styrka med dynamometer och 

maximal serveförmåga med 

hastighetspistol. 

Testtillfälle: Före och 2 dagar efter 

avslutad intervention.  

Syfte:  
Undersöka om 4 v. styrketräning avseende skuldran 

kan öka styrkan och förbättra servehastigheten hos 

tennisspelare på elitnivå.  

Resultat:  
Interventionsgruppen ökade signifikant i styrka, 

servehastighet och uthållighet jämfört med 

kontrollgruppen. Större förbättring kunde noteras hos 

de manliga deltagarna. 

Slutsats: 

Den aktuella interventionen ger ökad styrka och 

förbättrad funktion hos tennisspelare på elitnivå.   

 

Tripp, L. Eberman, L. 

Dwelly, P. 

 

Handheld vibration 

effects on shoulder 

motion 

 

2009 

 

 

RCT crossover design 

 

PEDro 5/10 

 

SBU: 2 

35 manliga 

basebollspelare. 

Höger och vänster arm testades 

vid två tillfällen med 2 dagars 

mellanrum. Ordningen för 

vilken arm som ingick i 

respektive grupp skedde genom 

randomisering. Vid intervention 

höll deltagaren en 

vibrationsplatta i 20 sek. i 0° 

rotation i glenohumeralleden, i 

ryggliggande position. Samma 

procedur utfördes vid 

kontrolltillfället med 

vibrationsplattan avstängd.  

Utvärdering:  

Rörligheten i inåt- och utåtrotation mättes 

med digital goniometer. 

 

Testtillfälle: Före och direkt efter 

avslutad intervention.  

Syfte:  

Undersöka effekten av vibrationsträning i skuldran för 

att öka rörlighet.  

Resultat:  
Efter intervention ökade inåtrotationen i den 

dominanta armen signifikant. 

Slutsats: 

Vibrationsträning i skuldran ökar inåtrotationen i den 

dominanta armen hos basebollspelare. 
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Maenhout, A. Van 

Eessel, V. Van Dyck, L. 

Vanraes, A. Cools, A. 

Quantifying 

acromiohumeral distance 

in overhead athletes with 

internal rotation loss and 

the influence of a 

stretching program  

2012 

 

 

RCT 

 

PEDro 4/10 

 
SBU: 2 

62 idrottare med nedsatt 

inåtrotation i skuldran 

randomiserades till i en 

interventionsgrupp (n=30) 

och en kontrollgrupp 

(n=32). 

Interventionsgruppen erhöll 

behandling i form av ett dagligt 

stretchprogram 3 x 30 sek. 
under 6 veckor.  

Kontrollgruppen utförde 
sedvanlig träning. 

Utvärdering:   
Förändringar avseende det acromio-

humerala avståndet mättes med ultraljud 

och det totala rörelseomfånget (ROM) i 

skuldran, mättes digital inklinometer.  

 

Testtillfälle: Före och direkt efter 

avslutad intervention.   

Syfte:  
Kvantifiera det acromio-humerala avståndet och 

ROM i skuldran, samt jämföra detta med den icke-

dominanta armen före och efter ett stretchprogram. 

Resultat:  
Vid uppföljning noterades en signifikant skillnad 

avseende alla parametrar jämfört med den icke-

dominanta armen och kontrollgruppen.  

Slutsats: 

Det acromio-humerala avståndet var minskat hos 

idrottare med nedsatt inåtrotation i skuldran, jämfört 

med den icke-dominanta sidan och kontrollgruppen. 

Lynch, S. Thigpen, C. 

Mihalik, J. Prentice, W. 

Padua, D.   

The effect of an exercise 

intervention on forward 

head and rounded 

shoulder postures in elite 

swimmers 

2013 

 

RCT 

 

PEDro 4/10 

 
SBU: 2 

 

28 elitsimmare  

 

Deltagarna 

randomiserades till i en 

interventionsgrupp (n=14) 

och en kontrollgrupp 

(n=14). 

Interventionsgruppen utförde ett 

träningsprogram under 8 v. med 

fokus på att förbättra 

hållningen.  

 

Kontrollgruppen utförde 

sedvanlig träning.  

 

 

 

 

 

 

Utvärdering: 

Hållning, styrka, smärta och funktion 

med hjälp av linjal, dynamometer och 

VAS. 

 

Testtillfälle: Före och direkt efter 

avslutad intervention.   

Syfte:  

Att undersöka hållningskorrigering, ökad styrka, 

minskad smärta och dysfunktion i skuldran hos 

simmare. 

 

Resultat:  

Signifikant förbättrad hållning och ökad styrka hos 

deltagarna i interventionsgruppen.  

Slutsats:  
Den aktuella interventionen förbättrar hållningen hos 
elitsimmare. 

Hand, J. Verscheure, S. 

Ostering, L. 

 

A comparison of whole-

body vibration and 

resistance training on 

total work in the rotator 

cuff 

 

2009  

 

 

RCT 

 

PEDro 4/10 

 

SBU: 2 

13 kvinnliga idrottare.  

Deltagarna 

randomiserades in i en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Interventionen bestod av 

vibrationsträning 2 x 60 sek 

kombinerat med push-ups och 

styrketräning 3 ggr/v. under 10 

v.  

 

Kontrollgruppen utförde endast 

styrketräningsprogrammet. 

 

 

 

Utvärdering:  

Maximal styrka i rotatorcuffen mättes 

med dynamometer.    

Testtillfälle: Före, i mitten av 

interventionen samt direkt efter avslutad 

intervention.  

Syfte:  

Undersöka effekten av ett vibrationsträningsprogram 

med avseende på skulderstyrkan.  

Resultat:  
Båda grupper ökade signifikant i styrka. Ingen 

signifikant skillnad i styrka mellan intervention –och 

kontrollgrupp. 

Slutsats: 

Vibrationsträning avseende den övre extremiteten 

ökar inte styrkan i skuldran hos kvinnliga idrottare. 
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Kluemper, M. Uhl, T. 

Hazelrigg, H.  

Effect of stretching and 

strengthening shoulder 

muscles on forward 

shoulder posture in 

competitive swimmers  

2006 

 

Klusterrandomiserad 

kontrollerad studie 

 

PEDro 4/10 

 
SBU: 2 

39 simmare på elitnivå 

randomiserad in i en 

interventionsgrupp (n=24) 

och en kontrollgrupp 

(n=15). 

Deltagarna i 

interventionsgruppen utförde ett 

styrketränings- och 

stretchingprogram 3 gånger/v. 
under 6 veckor.  

Kontrollgruppen utförde 
sedvanlig simträning. 

 

 

 

 

Utvärdering: Hållningen utvärderades 

genom mätning av avståndet från 

acromion och väggen i stående position.  

Testtillfälle: Före och direkt efter 

avslutad intervention.  

Syfte:  
Utvärdera effekten av ett träningsprogram för att 

minska protraherad hållning hos simmare på elitnivå.   

 

Resultat:  
Vid uppföljning hade interventionsgruppen 

signifikant minskat avståndet från acromion och 

väggen jämfört med tidigare mätning, och vid 

jämförelse med kontrollgruppen.  

 

Slutsats: Träningsprogram minska protraherad 

hållningen hos elitsimmare. 

Ignjatovic, A. Markovic, 

Z. Radovanovic, D. 

 

Effects of a 12-week 

medicine ball training on 

muscle strength and 

power in young female 

handball players 

2012 

 

 RCT 

 

PEDro 4/10 

 
SBU: 2 

21 unga kvinnliga 

handbollsspelare.  

 

Deltagarna 

randomiserades till i en 

interventionsgrupp (n=11) 

och kontrollgrupp (n=10). 

Interventionsgruppen utförde ett 

15 minuter långt 

träningsprogram med 

medicinboll 3-5 ggr/v. under en 

period på 12 v. 

 

Kontrollgruppen utförde 

sedvanlig träning.  

Utvärdering:  
Maximal styrka av skuldrans muskulatur 

med dynamometer. 

 

Testtillfälle: Före och direkt efter 

avslutad intervention.  

 Syfte:  

Undersöka effekten av ett 12 v. träningsprogram med 

medicinboll för att öka styrkan hos unga kvinnliga 

handbollsspelare. 

Resultat:  
Deltagarna i interventionsgruppen ökade styrkan 

signifikant med avseende på samtliga övningar 

jämfört med kontrollgruppen. 

Slutsats:  
12 v. träningsprogram med medicinboll, integrerat 

med sedvanligt träning ökar styrkan hos unga 

kvinnliga handbollsspelare. 
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4.1 Resultatsammanställning  

Tre av de tretton granskade studierna (Kleinhenz et al. 1999; Giombini et al. 2006 & Bradley et al. 

2009) har ett högt bevisvärde enligt PEDro:s  evidensgradering (Bilaga 2). De resterande tio 

granskade studierna har ett medelhögt bevisvärde. Ingen av de granskade studierna har ett begränsat 

bevisvärde, och ingen av studierna har ett otillräckligt underlag. Sammantaget visade alla studier på 

signifikant skillnad efter intervention jämfört med kontrollgrupp utom i tre av studierna (Bradley et 

al. 2009; Hibberd et al. 2012 & Hand et al. 2009).   

 

Sju studier undersökte olika manuella behandlingar i form av; akupunktur (Kleinhenz et al. 1999), 

värme (Giombini et al. 2006), ultraljud (Giombini et al. 2006), tejpning (Bradley et al. 2009) och 

stretching (Moore et al. 2011; Maenhout et al. 2012; Lynch et al. 2013 & Kluemper et al. 2006). 

Interventioner i form av träning bestod av; träning med gummiband (Treiber et al. 1998 & Hibberd et 

al. 2012), träning med fria vikter (Treiber et al. 1998 & Mont et al. 1994), träning med medicinboll 

(Ignjatovic et al. 2012), träning med vibrationsplatta (Tripp et al. 2009 & Hand et al. 2009) samt 

hållningskorrigerande träning (Lynch et al. 2013 & Hibberd et al. 2012). Två studier undersökte 

effekten av kombinationsbehandling med både träning i någon form, kombinerat med manuell 

behandling i form av stretching (Lynch et al. 2013 & Hibberd et al. 2012). Akupunkturbehandlingen 

bör utföras under 20 minuter, vid två tillfällen per vecka, under åtta veckor. Nålarna bör placeras på 

kända punkter på skuldran enligt kinesisk akupunktur. Värmebehandlingen bör utföras med 

värmeapparatur inställd på 434 MHz under 30 minuter tre gånger per vecka, under fyra veckor 

 

Tidsintervallet på interventionerna i de granskade studierna varierade. De sträckte sig från 

behandling endast vid ett separat tillfälle (Moore et al. 2011 & Bradley et al. 2009) upp till tolv 

veckors tid (Kleinhenz et al. 1999). Frekvensen varierade, från intervention upp till tre gånger per 

dag (Giombini et al. 2006), till intervention två gånger i veckan (Kleinhenz et al. 1999). Durationen 

varierade från 30 sekunder (Moore et al. 2011) till längre träningspass kombinerade med idrottarens 

sedvanliga träning (Hibberd et al. 2012; Mont et al. 1994; Treiber et al. 1998; Maenhout et al. 2012; 

Lynch et al. 2013; Kluemper et al. 2006 & Ignjatovic et al. 2012). Uppföljning skedde i åtta studier 

direkt efter avslutad intervention, medan det i en studie skedde upp till tre månader efter avslutad 

intervention (Kleinhenz et al. 1999). Två av de granskade studierna genomförde flertalet 

testmätningar, medan elva studier endast mätte de efterfrågade parametrarna vid studiens start och 
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avslut. Även vilka mätinstrument som användes för utvärdering varierade. De parametrar som 

utvärderades var dock smärta, rörlighet, styrka, uthållighet och explosivitet. 

 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att träning och/eller 

sjukgymnastisk manuell behandling kan förbättra funktion, i form av ökad rörlighet och styrka hos 

idrottare med impingementliknande symptom från skuldran. Syftet är också att undersöka om dessa 

interventioner kan minska smärta från skuldran hos idrottare.   

 

Sju av de granskade studierna testade träning som intervention och behandlingen i (Treiber et al. 

1998; Hibberd et al. 2012; Treiber et al. 1998; Mont et al. 1994; Ignjatovic et al. 2012; Tripp et al. 

2009; Hand et al. 2009; Lynch et al. 2013 & Hibberd et al. 2012). Två studier undersökte effekten av 

kombinationsbehandling med både träning i någon form, kombinerat med manuell behandling i form 

av stretching (Lynch et al. 2013 & Hibberd et al. 2012).  

 

Alla träningsstudier, förutom två (Hibberd et al. 2012 & Hand et al. 2009) visade på signifikant 

förbättring avseende styrka i interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupp. Vidare hade 

samtliga träningsstudier ett medelhögt bevisvärde enligt SBU (Tabell III). Enligt gradering av 

evidensstyrka har dock träningstudierna sammantaget i litteraturgranskningen endast ett begränsat 

vetenskapligt underlag (Tabell IV). Detta då det krävs minst två studier med högsta bevisvärde för att 

ge evidensstyrka ett eller två (Tabell III). Vidare innebär detta att det inte går att dra klara riktlinjer 

kring träning som behandling för att minska smärta och/eller öka funktion i den undersökta 

populationen, vilket i detta fall är idrottare. De olika studierna skiljer sig även åt vad gäller vilken typ 

av träningsintervention som undersöktes, behandlingstid, uppföljning och mätinstrument. Även detta 

leder till att det inte går att dra klara riktlinjer kring träning som behandling. Det bör även påpekas att 

en (Hand et al. 2009) av de två studierna (Tripp et al. 2009 & Hand et al. 2009) som undersökte 

effekten av vibrationsträning inte påvisade någon signifikant ökad styrka jämfört med 

kontrollgruppen, vilket ger ett motsägande vetenskapligt underlag enligt SBU (Tabell III). Detta då 

de båda är studier med samma bevisvärde som motsäger varandra och inga slutsatser kan därför dras. 

I studien av Hand et al. (2009) fanns ingen placebogrupp där man utförde vibrationsträning och 
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förutom vibrationsträning, utförde kontrollgruppen ett likadant styrketräningsprogram som 

interventionsgruppen. Detta kan orsakat att båda grupperna förbättrades. 

   

Två av träningsstudierna undersökte kombinationsbehandlingar med stretching (Lynch et al. 2013 & 

Hibberd et al. 2012). En av dessa (Hibberd et al. 2012) kunde inte visa på någon signifikant skillnad 

efter intervention jämfört med kontrollgruppen. Författarna diskuterar kring eventuella orsaker till 

detta och påpekade bland annat brister med att tiden för testmätning efter interventionsperiodens 

avslut, skedde under viloperiod för idrottarna, vilket i detta fall var elitsimmare. De reflekterar även 

kring intensiteten gällande interventionen. Deltagarna fick själva bedöma intensitetsnivån på 

styrketräningen och detta kan resulterat i träningen att inte gav önskad effekt. Sammantaget var 

denna studie en av två (Hibberd et al. 2012 & Hand et al. 2009) träningsstudier som inte visade på 

någon signifikant effekt av intervention i den samlade litteraturgranskningen.  

 

Sju studier undersökte olika manuella behandlingar (Kleinhenz et al. 1999; Giombini et al. 2006; 

Giombini et al. 2006; Bradley et al. 2009; Moore et al. 2011; Maenhout et al. 2012; Lynch et al. 2013 

& Kluemper et al. 2006). En av dessa (Bradley et al. 2009), där studiedesignen var RCT crossover 

design, kunde inte påvisa någon signifikant skillnad när deltagarna var tejpade eller icke tejpade, hos 

en population med australienska fotbollsspelare. Denna studie (Bradley et al. 2009) var tillsammans 

med två andra, vilka testade effekten akupunktur (Kleinhenz et al. 1999) och värmebehandling 

(Giombini et al. 2006) de enda i denna litteraturgranskning som uppfyllde kraven för att uppnå högt 

bevisvärde. I denna granskning fanns två studier med högt bevisvärde (Kleinhenz et al. 1999 & 

Giombini et al. 2006) där deltagarna hade diagnostiserad supraspinatustendinos vilket visar på ett 

starkt vetenskapligt underlag. Detta indikerar att det kan finnas ett starkt vetenskapligt stöd för att 

akupunktur och värme kan minska smärtan hos idrottare med diagnostiserad supraspinatustendinos. 

Det saknas dock tillräckligt med underlag för att kunna dra klara slutsatser då studierna testade olika 

former av behandling.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Litteratursökningen genomfördes i sammanlagt fyra olika databaser. Sökningen genomfördes först i 

databasen PubMed då detta är en av de största databaserna inom medicinsk forskning. Sedan 

genomfördes även sökning i CINAHL, en stor medicinsk databas, PEDro som är en databas främst 

inriktad på sjukgymnastik samt Amed vilken också är inriktad på sjukgymnastik och omvårdnad. 
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Totalt användes fem olika sökordskombinationer i databaserna PubMed och CINAH, vilket 

resulterade i totalt 540 artiklar. Därefter utfördes sökningar i databaserna PEDro och Amed, vilket 

resulterade i ytterligare 48 artiklar, som i sin tur ledde till sammanlagt 588 artiklar. Dock var 311 av 

dessa artiklar dubbletter. Val av relevanta sökord gjordes främst via genomgång av relevant litteratur 

inom området samt genom så kallade MeSH-termer. Den första granskningen av materialet 

genomfördes sedan genom att studera namnet på artikeln och/eller dess abstrakt för att få en snabb 

överblick över studiens innehåll. Vidare innebär detta att den första gallringen av relevanta artiklar 

endast bygger på information om artikelns namn och/eller abstrakt. Det kan ha gjort att artiklar som 

eventuellt uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna exkluderades, samt att relevanta artiklar 

förbiseddes på grund av granskning av ett relativt stort artikelmaterial i sökprocessen.  

 

Sökprocessen utfördes som tidigare nämnt i fyra databaser (Tabell I och Figur I). Vidare kunde även 

antalet olika sökordskombinationer utökats för att ge en mer utvidgad bild av forskningsområdet. 

Detta främst då det aktuella problemområdet innehåller flertalet underkategorier av diagnoser, och på 

grund av det även innefattar många olika begrepp. Även detta kan leda till att eventuellt relevanta 

artiklar förbiseddes. Dock bör det påpekas att sökprocessen genererande ett relativt stort antal träffar 

(Tabell I och Figur 3) vilket bör tyda på att den inte var för snäv. 

    

Totalt inkluderades tretton studier för utförlig granskning, varav tolv studier inkluderades via 

sökning från databaser, samt en studie via litteraturlista från utvalda artiklar. Av dessa är samtliga 

RCT-studier. Inga fler studier som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterier identifierades. Totalt 

ingick drygt 477 deltagare i de tretton studierna, vilket tyder på relativt stora studier avseende 

deltagarantal. Vidare bör detta gynna artiklarnas studiekvalitet och underlätta generalisering av 

studiernas resultat till den praktiska verkligheten. Eftersom deltagarna i samtliga studier utgörs av 

idrottsutövare, många på elitnivå, bör litteraturstudiens resultat kunna generaliseras till den gruppen 

individer. 

 

En styrka i denna studie är att samtliga studier är granskade enligt PEDro-skalan (Bilaga 2) och 

graderade efter bevisvärde enligt SBU (källa). En svaghet är dock att fem av dessa endast granskades 

av författaren själv, vilket kan leda till bias vad gäller resultatet. Dock för att undvika eventuella 

brister i bedömningen, granskades först tre av de artiklar som redan var poängsatta sedan tidigare. 
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5.3 Framtida forskning  

Ytterligare studier inom detta område behövs för att kunna ge tydligare riktlinjer för adekvat 

behandling. Fler kliniska studier med god studiekvalitet efterfrågas. 

 

6 Konklusion  

 

Denna systematiska litteraturstudie indikerar på att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att 

akupunktur och värme kan minska smärtan hos baseboll, volleyboll, simning och tennis med 

diagnostiserad supraspinatustendinos. Det saknas dock tillräckligt med underlag för att kunna dra 

klara slutsatser. Det finns begränsat vetenskapligt stöd för att träning med gummiband, medicinboll 

eller gummiband och fria vikter ökar styrkan hos idrottare aktiva inom idrotter vilka engagerar 

skuldran. Det finns begränsat vetenskapligt stöd för att stretching för skuldran ökar rörligheten, 

motsägande vetenskapligt underlag för att träning med vibrationsplatta ökar styrkan och otillräckligt 

vetenskapligt stöd för att kombinationsbehandling med både träning och stretching minskar smärtan 

eller ökar funktionen hos idrottare som är aktiva inom idrotter vilka engagerar skuldran.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att 

träning och/eller sjukgymnastisk manuell behandling kan förbättra funktion (i form av ökad 

rörlighet och styrka) samt minska smärta hos idrottare med impingementliknande symptom 

från skuldran . 

 

Vilka sökord har du använt? 
Shoulder impingement syndrome, athlete, athletic injury, sport, shoulder joint, shoulder pain, 

shoulder dysfunction, rotator cuff, bursitis, physical therapy, exercise, manual treatment, 

manual therapy, adolescence, secondary impingement, internal impingement, overhead 

athlete, tendiopathty.    

 

Var har du sökt? 
Jag har sökt artiklar i databasen PubMed via inloggning från biblioteket på Karolinska 

Institutet. Sökningar har även genomförts via databaserna Cochrane och PEDro. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Shoulder impingement syndrome 

PubMed: Shoulder impingement [AND] physical therapy 

PubMed: Shoulder impingement [AND] manual treatment  

PubMed: Shoulder impingement [AND] athlete 

PubMed: Shoulder impingement [AND] sport 

Cochrane: Shoulder impingement syndrome 

Cochrane: Shoulder impingement [AND] physical therapy    

PEDro: Shoulder impingement syndrome 

PEDro: Shoulder impingement [AND] physical therapy   
 

 

Kommentarer 
Det var svårt att hitta artiklar på studier inom det aktuella området, där interventionerna 

specifikt var riktade mot idrottare. Ytterligare ett problem var att initialt hitta rätt 

infallsvinkel avseende syftet, då intentionen var att undersöka ett ämnesområde vilken saknar 

systematisk genomgång sedan tidigare. Omfattande tidsåtgång gick därför åt till detta vilket 

inte nödvändigtvis inte återspeglas detta arbete.  Jag valde att söka artiklar i databasen 

PubMed då det är en av de största databaserna inom medicinsk forskning. Vidare valde jag 

även att söka artiklar i databasen Cochrane då det finns tillgång till många systematiska 

reviews där, och databasen PEDro då detta är en databas främst inriktad på sjukgymnastik. 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

PEDro scale 

 

1. Eligibility criteria were specified 

2. Subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects 

were randomly allocated an order in which treatments were received)  

3. Allocation was concealed  

4. The groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 

indicators 

5. There was blinding of all subjects  

6. There was blinding of all therapists who administered the therapy  

7. There was blinding of all assessors who measured at least one key outcome  

8. Measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% 

of the subjects initially allocated to groups  

9. All subjects for whom outcome measures were available received the 

treatment or control condition as allocated or, where this was not the case, 

data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat”  

10. The results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 

key outcome  

11. The study provides both point measures and measures of variability for at 

least one key outcome  

Hämtad från: http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/ [2013-05-19] 

 

  


