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Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet var att undersöka vilken effekt styrketräning, rörlighetsträning, stretching och 

manuell terapi i form av ledmobilisering och mjukdelsmobilisering har på smärta, funktion 

och rörlighet i skulderleden hos patienter med subakromiellt impingementsyndrom samt att 

granska graden av evidens för dessa behandlingsmetoder.  

 

Metod: Litteratursökning utfördes i databaserna PubMed, SportDiscus och PEDro. Detta 

resulterade i 156 publikationer, varav 15 granskades enligt PEDro-metoden.  

 

Resultat: Styrketräning av rotatorcuffen och scapulastabilisatorer utfördes i dragapparat, med 

elastiskt band och hantlar. Evidensen för styrketräning var stark för att lindra vilovärk och 

förbättra skulderfunktionen. Stretching var en behandling som gjordes avseende bakre 

ledkapseln, främre ledkapseln, rotatorcuffmusklerna, pectoralis minor, 

sternocleidomastoideus samt övre delen av trapezius. Måttligt stark evidens fanns för 

styrketräning kombinerad med stretching av bakre ledkapseln för att lindra nattlig värk och 

förbättra skulderfunktionen. Manuell terapi användes enligt Kaltenborn med 

glidmobiliseringar för cervikalcolumna, övre thorakalcolumna och skulderleden. Postero-

anteroglidning och behandling i kopplat rörelsemönster i cervikalcolumna enligt Ortopedisk 

Manuell Terapi rapporteras också som behandlingsmetod. Manuell terapi enligt Maitland 

användes för att öka rörligheten i skulderleden, cervikalcolumna och costotransversalalederna. 

Måttligt stark evidens förelåg vad gäller att styrketräning i kombination med manuell terapi 

och stretching kan leda till förbättrad skulderfunktion.  

 

Slutsats: Styrketräning såväl utan som i kombination med stretching har goda effekter på 

smärta, skulderfunktion och rörlighet med stark till måttligt stark evidensstyrka. Otillräcklig 

till måttligt stark evidensstyrka påvisades gällande att kombinationen träning och manuell 

terapi i form av ledmobilisering och mjukdelsmobilisering är effektivt för att lindra smärta, 

öka rörligheten och därmed resultera i förbättrad skulderfunktion. Det finns ingen evidens att 

manuell terapi, stretching och rörlighetsträning utan styrketräning kan minska smärta, 

förbättra rörlighet eller skulderfunktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

Abstract 

Aim: The purpose of the present investigation was to study the effects of strength training, 

mobility training, stretching and manual therapy on pain, ROM and function of the shoulder 

joint in patients with subacromial impingement syndrome. Another purpose was to study the  

level of evidence for these treatments.  

Method: A literature review was performed in the databases PubMed, Sport Discus and 

PEDro. The amount of articles that were found was 156, out of which 15 were reviewed 

according to the PEDro-method.                            

Results: Strength training of the rotatorcuff muscles and scapula stabilizers was carried out in 

a pulley machine, with elastic bands and dumbbells. Strong evidence in terms of strength 

training was found in order to relieve pain at rest and to improve shoulder function. Stretching 

for the posterior capsule, anterior capsule, rotator cuff muscles, pectoralis minor, 

sternocleidomastoideus and the upper portion of trapezius was used in the studied articles.               

Moderate strong evidence in terms of strength training combined with stretching of the 

posterior capsule was found for relieving pain at night and improve shoulder function.         

Manual therapy was used according to the concept of Kaltenborn with glide mobilizations for 

the cervical spine, the upper thoracic spine and the shoulder joint. Postero-anterior glide and 

treatment in coupled movement pattern were used as well. Manual therapy according to 

Maitland was used in order to improve ROM of the shoulder joint, cervical spine and 

costotranversal joints. A moderate strong evidence in terms of strength training combined 

with stretching and manual therapy was found in order to improve ROM of the shoulder joint.                                                      

Conclusions: A strong to moderate strong evidence was found in terms of strength training 

with or without stretching for relieving pain, increase ROM of the shoulder joint and improve 

shoulder function. An insufficient to moderate strong evidence in terms of strength training 

combined with manual therapy including joint mobilizations and soft tissue mobilizations was 

found for relieving pain, increase ROM of the shoulder joint and improve shoulder function.  
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1.  Bakgrund 

 

1.1 Beskrivning av problemområde 

Funktionsstörningar i skuldran är vanligt förekommande bland såväl i idrotten som arbetet 

och rotatorcuffproblematiken är en vanlig orsak till detta (Penny & Welsch 1981). 

Subakromiellt impingement är även en vanlig diagnos vid skuldersmärta, men tillståndet är 

svårdiagnostiserat eftersom det inte är det enda som kan framkalla smärta på främre-övre 

delen av axeln. Vid subakromiellt impingement utlöses smärta vid armelevation och när 

armarna lyfts över huvudet (Michener, Walsworth & Burnet 2004). Kontroll av 

differentialdiagnoser är betydelsefullt vid subakromiellt impingement (Bigliani & Levine 

1997).  

1.2 Existerande forskning 

Impingement uppstår när senorna från rotarcuffen och biceps longus som löper under 

acromions första tredjedel och coraco-acromioala ligament blir inklämda (Neer 1972). Den 

subakromiella bursan kan även klämmas in mellan humerushuvudet och acromion eller det 

coracoakromiella ligamentet (Kelly, Wrightson & Meads 2010). En skada på 

rotatorcuffsenorna som har nedsänkande och centraliserande funktion för caput humeris 

placering i glenohumeralleden skulle kunna leda till att avståndet mellan caput och acromion 

minskar vilket därmed resulterar i impingement (Bal, Eksioglu, Gurcay, Gulec, Karaahmet & 

Cekci 2009). 

I senare tids forskning anges att subakromiellt impingement även kan orsakas av inre faktorer. 

Inre faktorer kan vara åldrande, minskad blodcirkulation och ökade krafter på 

rotatorcuffsenorna som därmed kan leda till att senorna skadas (Harrison & Flatow 2011). 

Delar av området där supraspinatussenan går igenom kan vara hypovaskulariserat och leda till 

degenerativa förändringar i senan som i sin tur kan resultera i rupturer (Lohr & Unthoff 

1990). Det har föreslagits att hypovaskularisering inte är orsak till degeneration eller ruptur 

utan snarare ett resultat av degeneration och ruptur (Clark & Harryman 1992). Det är högst 

troligt att subakromiellt impingement uppstår på grund av flera olika faktorer och att det inte 

finns någon tydlig orsak (Michener, Walsworth & Burnet 2004). 

1.3 Diagnostik 

De kliniska tester som används vid diagnostisering av subakromiellt impingementsyndrom är 

Neers test, Hawkins-Kennedy test och Painful Arc. Hawkins-Kennedy test har en sensitivitet 

på 79 %, medan Neers test har 72 % och Painful Arc 53 %. Dessa tester har lägre specificitet 

innebärande att det är svårt att urskilja vilka strukturer som är påverkade, Hawkins-Kennedy 

test har en specificitet på 59 %, medan Neers test har 60 % och Painful Arc 76 % (Hegedus, 

Goode, Cooke, Michener, Myer, Myer & Wright 2012). Vid diagnostisering har även 

radiologiska undersökningar nämnts vara relevanta, i synnerhet magnetisk resonanstomografi 

(Harrison & Flatow 2011). 
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1.4 Rehabilitering 

Orsaken till subakromiellt impingement är inte tydlig och därför har flera olika 

behandlingsmetoder föreslagits (Michener, Walsworth & Burnet 2004). 

Behandling vid subakromiellt impingement är initialt vanligtvis konservativ och föreslagna 

behandlingsmetoder är vila, antiinflammatorisk medicinering (NSAID), kortisoninjektioner, 

fysioterapi och manuell terapi (Dorrestijn, Stevens, Winters, Van Der Meek & Diercks 2009). 

Till vanliga rehabiliteringsåtgärder hör användning av fysikalisk apparatur, styrketräning, 

stretching, ledmobiliseringar, funktionell rörlighetsträning samt patientutbildningar 

(Michener, Walsworth & Burnet 2004). För de flesta patienter med subakromiellt 

impingement fungerar konservativ behandling bra och endast i de fall där förbättring uteblivit 

föreslås operativa åtgärder (Harrison & Flatow 2011). 

”Rehabilitering av impingement är en komplex process som kräver en omfattande bedömning 

och ett multifaktoriellt behandlingsprogram” (Ellenbecker & Cools 2010). Vid behandling av 

patienter med subakromiellt impingement ska utförlig undersökning integreras med 

evidensbaserad rörlighetsträning och styrketräning samt stabiliserande träning av 

rotatorcuffmuskulaturen och scapulastabiliserande muskler (Ellenbecker & Cools 2010). 

Målet med behandlingen är att förbättra skulderledens funktion genom att minska den 

inflammatoriska svullnaden, styrketräna musklerna som verkar stabiliserande i skulderleden 

och som drar caput humerus distalt i relation till acromion (Haahr, Ostergaard, Dalsgaard, 

Norup, Frost, Lausen, Holm & Andersen 2005).  

Styrketräning tillsammans med aktiv rörlighetsträning och stretching används oftast vid 

behandling av patienter med subakromiellt impingement och som i litteraturen benämns 

exercise (Kuhn 2009). Ordet exercise som kan översättas till träning på svenska har använts 

även vid styrketräning samt stretching (Holmgren, Björnsson Hallgren, Öberg, Adolfsson och 

Johansson 2012). För att definiera vad träning innebär i denna litteraturstudie så kan det 

handla om styrketräning eller styrketräning tillsammans med aktiv rörlighetsträning och/eller 

stretching.  

Den typ av manuell terapi som har använts i studier för behandling vid subakromiellt 

impingement kan vara manuell terapi enligt Maitland, Kaltenborn, Evjenth eller Hamberg och 

i syfte att behandla inskränkt rörlighet i cervikalcolumna, thorakalcolumna samt 

skulderlederna (Kromer, De Bie & Bastianen 2013). Maitlands passiva ledmobiliseringar har 

även tidigare använts vid behandling av patienter med subakromiellt impingementsyndrom 

från cervikalcolumna, thorakalcolumna, skulderlederna samt de costotransversala lederna 

(Bang & Geyle 2000). Passiv ledmobilisering av scapulo-thorakala leden har använts för att 

behandla inskränkt uppåtrotation och bakåttippning av scapula (Struyf, Nijs, Mollekens, 

Jeurissen, Truijen, Mottram & Meeusen 2013). Mindre specifikt kan den manuella terapin 

innebära ledmobilisering och mjukdelsmobilisering (Crawshaw, Helliwell, Hensor, Hay, 

Aldous & Conaghan 2013; Senbursa, Baltaci & Atay 2007). 

Det har tidigare visats i en systematisk review studie att träning är effektivt för styrkeökning, 

förbättrad funktion och minskad smärta vid subakromiellt impingement, all typ av träning 
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ingick och det framgick inte alltid om det handlade om styrketräning eller annan typ av 

träning. I den här studien ingick även en pilotstudie (Hanratty, McVeigh, Kerr, Basford, 

Finch, Pendleton & Sim 2012). Även Kuhn visade i sin systematiska review att smärtan kan 

minska med träning vid subakromiellt impingement och att manuell terapi kan användas i 

kombination med träning (2009). 

Kelly, Wrightson och Meads visade i sin systematiska review att evidensen är oklar om 

träning är bra vid subakromiellt impingement för smärta, funktion och rörlighet på grund av 

att de inkluderade studierna var av dålig metodologisk kvalitet (2010). 
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Tidigare systematiska reviews har visat att träning har god effekt på smärta, funktion och 

rörlighet vid subakromiellt impingement även att manuell terapi kan användas i kombination 

med träning. Det har även visats att studierna som har inkluderats är av låg metodologisk 

kvalitet, därför torde det vara viktigt att undersöka evidensnivån. Vilken typ av träning som 

har använts har inte tydliggjorts, varför torde vara av värde att undersöka vad specifik 

styrketränings- stretchings- och rörlighetsövningar samt manuell terapi har för effekt på 

smärta, funktion och rörlighet. Det för att fysioterapeuterna kan tillämpa den bästa möjliga 

behandling för patienten med subakromiellt impingement. Smärtan som har undersökts i 

tidigare studier är generell och det kan vara av intresse även att undersöka vad manuell terapi 

och styrketränings-, stretchings-, och rörlighetsövningar har på nattlig värk, rörelsesmärta och 

vilovärk.  

 

 

2. Syfte  
 

Syftet var att undersöka vilken effekt styrketräning, rörlighetsträning, stretching och manuell 

terapi i form av ledmobiliseringar och mjukdelsmobilisering har på rörelsesmärta, nattlig 

värk, vilovärk, funktion och rörlighet i skulderleden hos patienter med subakromiellt 

impingementsyndrom samt granska graden av evidens. 

 

2.1 Frågeställningar 

 
1. Vilken grad av evidens finns för manuell terapi eller styrketränings-, rörlighets-, 

eller stretchingövningar för nattlig värk, rörelsesmärta och vilovärk? 

2. Vilken grad av evidens finns för manuell terapi eller styrketränings-, rörlighets-, 

eller stretchingövningar för rörlighet? 

3. Vilken grad av evidens finns för manuell terapi eller styrketränings-, rörlighets-, 

eller stretchingövningar för funktion? 
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3. Metod 

  
En litteratursökning gjordes i databaserna PubMed, Pedro och SportDiscus under perioden 

131206-140308 (se bilaga 1). 

 

De relevanta artiklarna granskades med hjälp av PEDRO skalan (se bilaga 2) och poängsattes, 

maximal poäng är 10. PEDRO-metoden har en tillräcklig reliabilitet för att kunna bedöma 

fysioterapeutiska randomiserade kontrollerade studier (Maher et al. 2003).  

 

3.1 Inklusionskriterier 
 

 Patienter i åldern 18år och äldre 

 Engelskspråkiga artiklar 

 Studier så lång tillbaka i tiden som möjligt 

 Randomiserade kontrollerade studier  

 Studier med utvärderingsinstrument för smärta, rörlighet och/eller funktion 

 Patienter med diagnosen subakromiellt impingement och en smärtduration längre än 2 

veckor  

 Etiskt godkända studier 

 Positiva impingement test Neer’s test och/eller Hawkin’s test 

 Studier där träning jämförs med annan behandling eller kontroll 

 Studier där träning i kombination med manuell terapi jämförs med annan behandling 

eller kontroll.  

 

3.2 Exlusionskriterier 

 
 Studier där man inte har exluderat andra diagnoser än subakromiellt impingement 

syndrom 

 Inga kliniska tester har använts för att diagnostisera subakromiellt impingement 

syndrom 

 Studier där styrketräning inte har undersökts som behandling vid subakromiellt 

impingementsyndrom  
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Tabell 1. Resultatet av antalet träffar i de olika databaserna.  

                Sökningen utfördes 131206-140308. Se bilaga 1. 

 

 

Databaser Identifierade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Exkluderade 

artiklar 

Dubbletter 

PubMed 152 48 95 29 

Pedro 9 5 4 5 

SportDiscus 4 0 4  

 

 

Tabell 2. Antalet träffar i PubMed med de olika sökordskombinationerna  

 

Sökordskombinationer Identifierade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Exkluderade 

artiklar 

Dubbletter 

Subacromial 

impingement syndrome 

and strength training 

and randomised 

controlled trials  

5 4 1  

Subacromial rotatorcuff 

impingement syndrome 

and physical therapy 

and randomised 

controlled trial  

21  7 14  1 

Subacromial 

impingement syndrome 

and manual joint 

mobilization 

6  1  

 

 

5  1 

Subacromial 

impingement syndrome 

and exercise and 

randomised controlled 

trial 

43 18 25 10 

Physiotherapy 

subacromial 

impingement and 

randomised controlled 

trials 

68 18 50 17 

Subacromial 

impingement syndrome 

and stretching 

randomized controlled 

trials 

9 4 5 4 
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Fyra artiklar identifierades i databasen SportDiscus. Dessa påvisades i sökordskombinationen 

Subacromial impingement syndrome and exercise and randomised controlled trial. 

Alla dessa exluderades eftersom de inte mötte inklusionskriterierna. 

 

Tabell 3. Antalet träffar i Pedro med olika sökordskombinationer. Nio artiklar identifierades. 

Fyra inkluderades men var dubbletter och hade även identifierats i PubMed. Inga artiklar 

hittades med sökordskombination Subacromial impingement syndrome and stretching 

randomized controlled trials 

 
Sökordskombinationer Identifierade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Exkluderade 

artiklar 

Dubbletter 

Subacromial 

impingement syndrome 

and strength training 

and randomised 

controlled trials  

0    

Subacromial rotatorcuff 

impingement syndrome 

and physical therapy 

and randomised 

controlled trial  

2 1 1 1 

Subacromial 

impingement syndrome 

and manual joint 

mobilization 

1 1 0 1 

Subacromial 

impingement syndrome 

and exercise and 

randomised controlled 

trial 

5 2 3 2 

Physiotherapy 

subacromial 

impingement and 

randomised controlled 

trials  

1 0 1  

 

 

Sammantaget generade sökningarna med de olika sökordskombinationerna i respektive 

databaser 165 artiklar. Varje abstrakt granskades och de artiklar som inte svarade mot 

inklusionskriterierna exkluderades. Om det i abstraktet inte framkom tydligt huruvida artikeln 

var relevant eller ej granskades även dess fulltext. Totalt 103 artiklar exluderades. Orsaken till 

detta var främst på grund av studiedesignen och att det som hade studerats ej var relevant för 

föreliggande studie. Totalt 53 artiklar var relevanta för denna studie. Totalt 34 dubbletter 

påvisades och 19 artiklar blev kvar för ytterligare granskning. Fyra av dessa 19 artiklar var 

inte relevanta för kvalitetsgranskning på grund av att de inte svarade upp mot 

inklusionskriterierna. Totalt 15 artiklar kvalitetsgranskades med PEDro som är ett valitt 

(Morton 2009) och reliabelt granskningssystem (Maher et al 2003). 
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Figur 1. Flödesschema avseende antalet identifierade artiklar i databaserna PubMed, Pedro 

och Sport Discus. 

 

 

 

 

PUBMED 

152 artiklar 

PEDRO 

9 artiklar 

SPORT DISCUS 

4 artiklar 

Totalt 165 

artiklar 

57 artiklar 

inkluderades 

108 artiklar 

exluderades 

38 artiklar var 

dubbletter 

19 artiklar för 

första 

granskning 

4 artiklar föll 

bort 

15 artiklar för 

PEDro 

granskning 
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3.3 Kvalitet 

 
De vetenskapliga artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av PEDro där maximal poäng är 

10, ju högre poäng desto bättre design hade studien gällande randomisering, blindning och 

statistisk analys. PEDro omfattar 11 punkter för granskning. Punkt nummer 1 ger ingen 

poäng. Punkterna 2-7 handlar om randomisering samt blinding av de som är involverade i en 

studie, bedömaren, patienterna samt terapeuten, 8-11 handlar om statistik. Blindning av 

terapeuten som ger 1 poäng är inte alltid möjligt vid fysioterapeutiska kliniska studier samt 

blindning av patienten som ger 1 poäng kan vara svårt att utföra även vid fysioterapeutiska 

interventioner som inte är elektroterapi (Morton 2009 s.132). Baserat på detta definierade 

författaren till föreliggande litteraturstudie att >7 PEDro poäng innebar en studie med hög 

kvalitet gällande randomisering, blindning samt statistisk analys. 4-6 PEDro poäng bedömdes 

som medelhög kvalitet och <3 PEDro poäng som låg kvalitet.  

 

Flertalet av artiklarna hade tidigare granskats för databasen PEDro. Författaren till 

föreliggande litteraturstudie granskade alla artiklarna omedveten om PEDros gradering. I 

efterhand kontrollerades samstämmigheten mellan författarens gradering och PEDros 

gradering. Denna metod användes i inlärningssyfte, eftersom författaren använde PEDro för 

första gången och det fanns en kunskapsvinst att fördjupa sig i metoden och resultaten i 

artiklarna. 

 

En klinisk poäng adderades till PEDro-poängen om studien beskrev behandlingsproceduren 

tillräckligt noga för att kunna tillämpas i klinik. Om det fanns bristfällig beskrivning av 

behandlingsproceduren subtraherades en poäng av PEDro. Vid lätt detaljerad beskrivning av 

behandlingsproceduren förblev PEDro-poängen oförändrad. Denna metod är taget ur 

överförbarheten i SBUs riktlinjer gällande det slutgiltiga evidensunderlaget (SBU 2013). 

 

 

Tabell 4. PEDro-skalan.    

Poäng 7 och över motsvarar hög kvalitet, 4-6 poäng motsvarar medelhög kvalitet och 3 poäng 

och under motsvarar låg kvalitet.  

 

PEDro poäng Kvalitet 

>7 Hög  

4-6 Medelhög 

<3  Låg 

 

 

3.4 Evidensstyrka 

 
Evidensstyrkan kan enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering delas in i ”stark”, 

”måttlig”, ”begränsad” och ”otillräcklig” (Tabell 4). Den samlade evidensstyrkan 

analyserades. Samtliga inkluderade studier hade en preliminär evidensstyrka ”stark” eftersom 

de var randomiserade kontrollerade studier. 

 

 

 



 
 
 
 

10 
 

 

Tabell 5. Evidensstyrka enligt SBU  

 

Evidensstyrka SBU 

Stark  

Måttlig  

Begränsa  

Otillräcklig  

 

 

Enligt SBU finns åtta faktorer som påverkar den slutgiltiga evidensstyrkan. 

 

1. Studiekvalitet 

2. Samstämmighet/Överenskommelse 

3. Överförbarhet 

4. Precision i data 

5. Risk för publikationsbias 

6. Effektstorlek 

7. Dos-Respondssamband 

8. Hög sannolikhet att effekten är underskattad 

 

(SBU 2013) 

 

3.5 Etiska aspekter 

 
Detta är en litteraturstudie på tidigare genomförda undersökningar. Ingen av 

försökspersonerna kan identifieras i de artiklar som granskats i föreliggande litteraturstudie.  

Samtliga studier som granskats har godkänts av en etisk kommitté.  
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4. Resultat 

 
Totalt inkluderades 15 artiklar. En sammanfattning av varje artikel visas i tabellform, se tabell 

5. Studierna rangordnades efter PEDro kvalitet och i 14 av 15 artiklar var inte patienterna 

blindade för behandlingen och i samtliga studier var between group statistic tillgänglig. I 

samtliga artiklar användes kliniska tester för att diagnostisera subakromiellt impingement. 

Utvärderingsinstrument som användes för att mäta rörlighet, smärta och funktion (se tabell 6). 
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Tabell 6 

 

 
Författare, artikel 
och publikationsår 

Syfte Studiedesign, PEDro 
poäng, deltagare, 
inklusionskritier och 
diagnostikmetoder 

Intervention (behandlingens 
karaktär, övningar, 
intensitet, frekvens, volym, 
vila mellan seten, tid, 
hastighet) 

Utvärdering och testtillfällen Resultat och slutsats 

Lombardi I Jr, Magri 

AG, Fleury AM, Da 
Silva AC, Natour J.  

Progressive 

resistance training in 

patients with 

shoulder 

impingement 

syndrome: a 

randomized 

controlled trial.  

2008 

 

 

Bedöma progressiv 

styrketränins effekt 

på muskelstyrka, 

rörlighet, funktion 

och smärta för 

patienter med 

subakromiellt 

impingement 

syndrom 

 

RCT 

Pedro 8/10 

(+1 klinisk poäng för 

träningsgruppen) 

60 patienter 

randomiserades till en 

interventionsgrupp 

(N=30) och 

kontrollgrupp (N=30) 

Smärta i minst 2 månader 

 

Positiva Neers test, 

Hawkins test och smärta 

3-8 smärta vid mest 
smärtsamma armrörelsen 

 

 

 

 

Interventionsgruppen 

Styrketräning koncentrisk-
excentrisk. 6RM princip. 

Skulderflexion, extension, 
utåtrotation och inåptrotation i 

dragapparat.  

2 set x 8 reps. Set 1 50% av 

6RM, set 2 70% av 6RM. 

Bedömning av nytt 6RM 

varannan vecka. 

2 gånger i veckan 

2min vila mellan seten, 2s 
konc.fas-2s exc.fas.  

Tolererad smärtnivå 5 i VAS. 
50mg diklofenak om smärta >7. 

Paracetamol varje 8h vid 

vilovärk. 

 

Kontrollgruppen 

Ingen behandling, information 

om att de fick hjälp om 2 

månader 

 

Vilovärk och rörelsesmärta: VAS 

Rörlighet: Goniometer 

Funktion: DASH 

Mätning innan och efter 
behandlingen vid 8:e veckan 

 

Resultat: Statistiskt signifikant förbättring 

för smärta och funktion för 

interventionsgruppen. Statistisk 

signifikant skillnad förbättring av aktiv 

rörlighet i riktning abduktion och flexion 

för interventionsgruppen. 

Kontrollgruppen förbrukade mer 
värktabletter.  

Slutsats: Progressiv styrketräning är 

effektivt för smärta, rörlighet i 

skulderlederna och funktion jämfört med 

en kontrollgrupp efter 8 veckors 
behandling. 
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Struyf F, Nijs J, 

Mollekens S, 

Jeurissen I, Truijen S, 

Mottram S, Meeusen 
R 

 

Scapula-focused 

treatment in patients 

with shoulder 

impingement 

syndrome: a 

randomized clinical 

trial 

2013 

Undersöka effekterna 

av scapula-fokuserad 

behandling jämfört 

med en 

kontrollgrupp för 

patienter med 

subakromiellt 

impingement 

syndrom 

RCT 

Pedro 7/10 

(-klinisk poäng för 
manuell terapi) 

22 patienter 

randomiserads till en 

interventionsgrupp 

(N=10) och en 
kontrollgrupp (N=22) 

Minst 2 av 3 av följande 

tester positivt svar, 

Neers, Hawkins och 

Jobes test 

Smärta i minst 1 månad 

Apprehension-

Relocationtest negativt 

Fullcan test, Speeds test 

och O’Briens test 
negative 

 

Interventionsgruppen 

Manuell mobilisering av 

scapula. Hemstretching av 

levator scapula och 

rhomboideer. Stretching av 

pectoralis minor och scapula 

orientationsträning. 

Styrketräning av nedre 

trapezius, mellersta trapezius 

och serratus anterior 10 
repetitioner per dag. 

 

Kontrollgruppen 

Styrketräning koncentrisk-
excentrisk med elastiskt band 

3 set x 15 repetitioner per dag 

med hänsyn till patientens 
smärttolerans 

Flexion, extension, 

utåtrotation och inåtrotation 

av skuldran 

Snabbt i den 

koncentriskafasen och 

långsamt i den 
excentriskafasen 

Glidmobiliseringar 5min, 

friktionsmassage 5min samt 
ultraljud 5min efter träningen 

 

 

Vilovärk och rörelsesmärta: VAS 

Smärta vid impingementtesterna: 
VNRS 

Funktion: SDQ 

Mätning innan, vid nio besök (4-8 

veckor) samt 12 veckor efter sista 

behandlingen. 

Resultat: Scapula-fokuserad behandling 

gav signifikant bättre effekt för 

rörelsesmärta än kontrollgruppen 12 
veckor efter behandlingen. 

Slutsats: Rehabiliteringsprogram som 

inkluderar träning av motorisk kontroll, 

scapula mobiliseringar samt stretching är 

effektivt för patienter med subakromiellt 

impingement syndrom. 
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Holmgren T, Björnsson 

Hallgren H, Öberg B, 
Adolfsson L, Johansson K 

Effect of specific exercise 

strategy on need for 

surgery in patients with 

subacromial impingement 

syndrome: a randomized 
controlled study 

2012 

Undersöka om specifik 

träning för 

rotatorcuffen och 

scapulastabilisatorer är 

effektivare än ospecifik 

träning för patienter 

med subakromiellt 
impingement syndrom. 

 

RCT 

Pedro 7/10 

(+1 klinisk poäng för 
träning) 
 
97 patienter 
randomiserades till två 
grupper. Interventionsgrupp 
(N=51) och kontrollgrupp 
(N=46) 

Smärta i minst 6 månader. 
Tidigare uteblivna positiva 
effekter av annan 
behandling inklusive 
träning. Patienterna mellan 
30-65år. Primär 
subakromiellt impingement. 

Smärta lateralarm vid 
armlyft. Minst 3 av 4 tester 
positiva av följande: Jobes 
test, Hawkins test, Neers 
test och Patte’s manöver. 

Båda grupperna 

Kortisoninjektion 2v innan 
behandlingsstart. Info om 
hållningskorriger, ergonomi och 
skuldertillståndet 

Interventionsgruppen 

Exc.styrketräning för supraspinatus, 
infraspinatus, teres minor, två 
övningar. Konc/Exc. styrketräning 
för trapezius trans, trapezius desc, 
rhomboideii, serratus anterior, tre 
övningar samt stretching av bakre 
ledkapseln. 

3 set x 15 reps per övning, 1-2 x om 
dagen under 8 veckor. Stretching av 
bakre ledkapseln 3 set x 30-60s 2 
gånger om dagen. Veckorna 8-12 
övningarna 1 gång per dag. 

1 fpbesök första två veckorna sedan 
1 besök varannan vecka resterande 
10 veckorna. 

Progression varannan vecka hos 
fysioterapeuten, belastningsökning. 

Max 5 i VAS vid utförande, smärtan 
skulle avklingat till nästa pass. 

Kontrollgruppen 

Skulderabd, skulderretr, 
nackretraktion samt stretching av 
övre trapezius och pectoralis minor 
3 set x 10reps för dynamiska 
rörelser. 3 set x 30s för stretching, 
två gånger om dagen 

Smärta: Constant-Murley Score 

 
Rörlighet: Constant-Murley Score 

 
Funktion: Constant-Murley Score 

 
Funktion: DASH 

 
Vilovärk, rörelsesmärta, nattlig värk: 
VAS 

Mätning innan behandlingen och vid 
12 veckor. 

Resultat: Den nattliga 

värken minskade 

signifikant för 

interventionsgruppen samt 

funktionen förbättrades i 

DASH jämfört med 

kontrollgruppen. Bruk av 

värktabletter var lika 

mycket i båda grupperna 

och compliance var lika 
hög. 

Slutsats: En specifik 

träningsstrategi som 

excentrisk styrketräning för 

rotatorcuffen samt 

koncentrisk-excentrisk 

styrketräning för 

scapulastabilisatorer är 

effektivt för att minska 

smärta samt förbättra 

funktionen för patienter 

med subakromiellt 

impingement. Behovet av 

att operera minskade med 
den här strategin.  
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Engebretsen K, Grotle M, Bautz-

Holter E, Ekeberg OM, Juel NG, 
Brox JL 

Supervised exercise compared with 

radial extracorporeal shock-wave 

therapy subacromial shoulder pain: 1 

year results of a single-blind 

randomized controlled trial 

2011 

 

Var att undersöka 

långsiktiga effekter av 

träning och stötvåg för 

patienter med 

subakromiellt 
impingement syndrom 

 

 

RCT 

Pedro 7/10 

104 patienter randomiserades 

till en träningsgrupp (N=52) 
och stötvågsgrupp (N=52) 

Smärta i minst 3 månader 

 

 

Abduktionsdysfunktion eller 
smärta vid abduktion 

Positivt Hawkinstest, normalt 

passivt ROM, smärta vid 2 av 

3 följande isometriska tester 

utåtrotation, abduktion och 

inåtrotation. 

  

 

Träningsgruppen 

Träning i tre faser 

2 gånger i veckan hos fysioterapeuten 

under 12 veckor 

Fas 1: Träning med gummiband, 

periscapularträning med manuellt 
motstånd, avlastad rörelseträning med 

slynga.  

Ryggliggande abduktion-adduktion 

avlastad med slynga. Ryggliggande 

abduktion-adduktion med slynga 
motstånd med gummiband i riktning 

adduktion. 

Ryggliggande utåtrotation med 

motstånd, 90 graders abduktion 

Stående utåtrotation med gummiband. 

Stående adduktion med gummiband.  

Fas 2: Excentrisk träning av 

supraspinatus och infraspinatus 

Fas 3: Open-Chain / Closed-Chain 
övningar uthållighetsträning med 

belastningsprogression. Hemövningar 

med elastisktband 

 

Stötvågsgruppen 

1 gång i veckan under 4-6 veckor, 3-5 

tenderpoints per tillfälle. 8-12hz, 2000 

puls per behandling. 2,5-4 bar. 

 

Smärta och funktion: SPADI 

Rörelsesmärta: 1-9 skala 

 

Mätningar innan, efter 6 veckor, 12 
veckor, 18 veckor och 12 månader 

 

 

 

Resultat: Ingen statistisk signifikant 

skillnad vid 1års mätning, i 

träningsgruppen fick 60,4% klinisk 

förbättring och 50,2% i 

stötvågsgruppen. 

Slutsats: Ingen signifikant skillnad 

långsiktigt mellan grupperna. Fler som 

tränade återvände till arbetet. 

 

 

 



 
 
 
 

16 
 

 

Haahr, JP, 

Ostergaard S, 

Dalsgaard J, Norup 

K, Frost P, Lausen S, 

Holm EA, Andersen 
JH 

Exercise vs 

arthoscopic 

decompression in 

patients with 

subacromial 

impingement 

syndrome: A 

randomized 

controlled study in 90 

cases with a one year 
follow up 

2005 

Testa effekten av 

fysioterapeutisk 

träning och jämföra 

med kirurgi samt 

träning för patienter 

med subakromiellt 

impingement 

syndrom 

 

RCT 

Pedro 7/10 

(-1 klinisk poäng för 
träningsgruppen) 

84 patienter 

randomiserades till en 

träningsgrupp (N=43) 

och kirurgigrupp (N=41) 

Symptomduration 3mån-

3år. Normal passiv ROM. 

Smärta vid armabduktion 

med painful arc. Positivt 

Hawkinstest och 

smärtlindring 15 minuter 

efter 

smärtlindrandeinjektion i 

det subakromiella 
utrymmet. 

 

 

Träningsgruppen 

Startades 4 veckor efter 
inskrivning i undersökningen.  

19 besök hos fysioterapeuten, 

60 minuter per besök. 

Behandlingen började med 

värme och kylbehandling 

samt mjukdelsbehandling. 

Aktiv träning av rhomboideii, 

serratus anterior, trapezius, 

levator scapulae och 

pectoralis minor. 

Styrketräning av 

rotatorcuffen. Träningen 
utfördes till smärtgränsen. 

Träning i minst 12 veckor 

 

Operation + träning 

Aktiva rörelser och 

styrketräning av rotatorcuffen 

efter operationen 

 

Smärta: Constant Score 

Rörlighet: Constant Score 

Funktion: Constant Score 

Innan interventionerna, 3 

månader 6 månader och 12 
månader efter. 

Resultat: Rörligheten bättre i 

fysioterapigruppen, ingen statistisk 
signifikant skillnad i övriga parametrar 

Slutsats: Kirurgi är inte effektivare än 

fysioterapeutisk träning för patienter med 

subakromiellt impingement syndrom 

 

 



 
 
 
 

17 
 

Bal A, Eksioglu E, 

Gulec B, Karaahmet 
O, Cekci A 

Low-Level Laser 

Therapy In 

Subacromial 

impingement 

syndrome 

2009 

Syftet var att 

undersöka om 

laserterapi förbättrar 

effekten av 

hemträning hos 

patienter med 

subakromiellt 

impingement 

syndrom 

 

RCT 

Pedro 7/10 

(-1 klinisk poäng för 
träningsgruppen) 

44 randomiserades till två 

grupper. Laserterapi + 

hemträning (N=22) och 

hemträning (N=22) 

Symptom 6 veckor-6 
månader 

Positiva Neers test och 

Hawkins test. Positivt 

subakromial 

injektionstest, smärta 

minskat efter 10 minuter 
vid impingementtesterna. 

 

Båda grupperna 

1500mg paracetamol per dag 
vid behov 

Laserterapi + 

hemträningsgruppen 

Laserterapi 5 gånger i veckan 

under 2 veckor, 10 minuter 
per tillfälle.  

Träningen för båda grupperna 

var samma. I början 

pendelövningar och passiv 

stretching. Isometrisk träning 

i alla plan. Theraband 

övningar med tre olika 

theraband, låg, medel och 

hög belastning.  

Styrketräning av 

scapulastabilisatorer och 
muskelträning med hantlar. 

Patienterna 

rekommenderades att 

använda värmepåsar innan 

övningarna och kylpåsar 
efter. 

Träningen utfördes under 12 
veckor. 

 

Nattlig värk: VAS 

Smärta och funktion: SPADI 

 

Mätning vid första veckan, andra 
veckan och tolfte veckan. 

Resultat: Nattlig värk minskade och 

funktionen förbättrades signifikant i båda 

grupperna. Laserterapi tillsammans med 

träning var nästan lika bra som träning 
ensamt.  

Slutsats: Laserterapi visade sig inte vara 

effektivt för SIS. Hemträning bör vara den 

primära åtgärden vid behandling av SIS. 
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Kromer TO, De Brie 

RA, Bastianen CH 

Physiotherapy in 

patients with clinical 

signs of shoulder 

impingement 

syndrome: a 

randomized 

controlled trial 

2013 

Undersöka om 

individanpassad 

träning med 

individanpassad 

manuell terapi är 

effektivare än 

individanpassad 

träning vid 

subakromiellt 
impingement. 

 

 

RCT 

Pedro 7/10  

90 patienter 

randomiserades till en 

interventionsgrupp 

(N=46) och 

kontrollgrupp (N=44) 

Symptom i minst 4 

veckor 

Minst ett av följande 

tester positivt. Neer’s 

test, Hawkins-Kennedy 

test, Painful arc med 

abduktion eller flexion. 

Smärta i minst ett av 

följande tester 

utåtrotation, inåtrotation, 
abduktion eller flexion. 

 

Interventionsgruppen 

Individanpassad träning + 

individanpassad manuell 

terapi 

Träning två gånger om dagen 
vecka 1, efter det en gång om 

dagen. Minst 4 gånger i veckan, 

max 7 gånger i veckan.  

Dynamiska övningar för 

rotatorcuffen och 
skulderstabilisatorer 2 set x 10 

reps med gult theraband. 

Isometrisk övningar 2 set x 10 
sekunder. Stretching övningar 2 

set x 10 sekunder. Belastning, set 
och reps progridierades varannan 

vecka vid behov. 

Max 3 av 10 i VNRS 

Manuell mob. för att öka rr. i 
inskränkta riktningar, manuellt 

motstånd för att kontrahera 

rotatorcuffen. Kaltenborn 
glidmobiliseringstekniker 

användes för cervikalen, övre 

thorakalen och skulderlederna.  

Rr. i ryggraden beh. med 

postero-anteroglidning samt 
kopplade rr. Stretching av 

förkortade muskler enligt 

Evjenth & Hamberg. Nervvävnad 

behandlades enligt Butler.  

Glidtekniker och stretching 20-
30s 

Kontrollgruppen, träning utan 
mobilisering, 12 veckor. 

Smärta och funktion: SPADI 

Smärta: VNRS 

Mätning vid baseline, 5 veckor in 

i studien samt efter 12 veckors 
behandling. 

Resultat: Båda grupperna minskade 

smärtan signifikant. 

Slutsats: Individanpassad träning är 

effektivt för SIS och manuell terapi gav 

en endast minimal förbättring på smärtan 

efter 5 veckor. Fler studier krävs för att 
bekräfta detta  
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Crawshaw DP, 

Helliwell PS, Hensor 

EM, Hay EM, 

Aldous SJ, Conaghan 
PJ 

Exercise therapy 

after corticosteroid 

injection for 

moderate to severe 

shoulder pain: Large 
pragmatic 

2010 

Undersöka om 

träning och manuell 

terapi tillsammans 

med 

kortisoninjektion ger 

bättre effekt än 

träning och manuell 

terapi ensam hos 

patienter med 

subakromiellt 

impingement 

syndrom. 

 
RCT 
 
Pedro 7/10 

(-1 klinisk poäng för 
träningen och manuella 
terapin ) 

232 patienter 
randomiserades till 
träning + injektion 
(N=115) och träning 
(N=117) 

Patienter äldre än 40 år, 
inget kapsulärt mönster 
vid rörelseinskränkningar 

Positivt antingen Neers 
test eller Hawkins test 

 

 

Träning, manuell terapi + 

kortisoninjektionsgruppen 

Kortisoninjektion först sedan 

träning en vecka efter. 

Belastande träning startades 
två veckor efter injektionen. 

Övningarna valdes ur en 

övningsbank med 23 

övningar samt 6 manuella 
tekniker 

Progression utfördes i 
övningarna 

Manuell terapi innefattade 

ledmobilisering och 

mjukdelsmobilisering 

 

 

 

 
Smärta och funktion: SPADI 

Mätning 12 veckor efter 

behandlingens start samt 24 

veckor efter. 

 

Resultat: Ingen skillnad mellan grupperna 

på smärta och funktion efter 12 veckor, 
båda grupperna förbättrades lika mycket 

Slutsats: Smärtan ökade mer signifikant 

tidigare för gruppen som fick 

kortisoninjektion, redan efter vecka 1 

märktes bättre resultat och vid 6 vecka. 

Långsiktigt var det ingen skillnad mellan 

grupperna.  
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Baskurt Z, Baskurt F, 

Gelecek N, Özkan 

MH 

The effectiviness of 

scapular stabilization 

exercise in the 

patients with 

subacromial 

impingement 

syndrome 

2011 

Undersöka om 

stretching, träning 

samt specifika 

scapulaövningar är 

effektivare än 

stretching och 

träning för smärta 

och rörlighet hos 

patienter med SIS 

 

 

RCT 

Pedro 7/10 

40 patienter 

randomiserades till grupp 

1 (N=20) och grupp 2 
(N=20) 

Positiva Neer’s test, 

Hawkins test och Jobe’s 
test 

Minst 140 graders 
abduktion krävdes 

 

Grupp 1 stretching, 

rörlighetsträning samt 

styrketräning 

Träning bestod av 

styrketräning av 

infraspinatus, subscapularis, 

teres minor, stretching av 

främre och bakre axeln. 

Aktiv rörlighetsträning i 

riktning flexion och 

abduktion. Pendelrörelser för 
skuldran.  

Grupp 2 stretching, 

rörlighetsträning, 

styrketräning samt specifika 
scapulaövningar 

Utöver ovannämnda övningar 

utfördes scapular 

clockexercise, 

tyngdöverföringar, double 

arm balancing, scapula 

depression, wall push-ups 
och wall slides. 

3 gånger i veckan, 3 set x 10 
reps per övning 

Progression med 
repetitionsökning 

Belastningsökning med 
tyngre elastiskt band 

 

 

Smärta: VAS 

Rörlighet: Goniometer 

 

Utvärdering efter 6 veckor 

Resultat: Båda grupperna förbättrade 

rörligheten och minskade smärtan, men 

det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

Slutsats: Trots att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan grupperna kan 

specifika scapulaövningar ändå ha 

relevans i praktiken. Detta för att öka 

styrkan i scapula, motverka scapula 
dyskinesis och förbättra proprioceptionen.  
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Bang MD, Geyle GD 

 

Comparison of 

supervised exercise 

with and without 

manual physical 

therapy for patients 

with shoulder 

impingement 
syndrome 

2000 

 

Undersöka två olika 
fysioterapeutiska 
inriktningar. 
Stretching och 
styrketräning 
jämfört med 
stretching, 
styrketräning och 
manuell terapi för 
patienter med 
subakromiellt 
impingement 
syndrom. 

 

 
RCT 

Pedro 6/10 

(-1 klinisk poäng för den 
manuella terapin) 

52 patienter 

randomiserades till grupp 

1 (N=28) och grupp 2 

(N=24) 

Blandade diagnoser 

skuldertendinit, 

rotatorcuff tendinit eller 
SIS 

Minst ett av följande 

tester positiva Neers test 

eller Hawkins test 

Smärta vid aktiv 
abduktion 

Smärta i minst ett av 

följande: Isometriska 

tester. Utåtrotation, 

inåtrotation och 

abduktion. 

 

 

 

Grupp 1 stretching och 

styrketräning 

Stretching av bakre och 

främre kapseln. 3 set x 30s, 

10s vila mellan seten. 1 gång 

om dagen hemma. 

Skulderelevation med 

theratube, enarmsrodd med 

theratube, scaption (empty 

can) med theratube, 

horisontell utåtrotation-

extension, sittande press-ups 

på stol och push up and plus 

på armbågarna.  

6 olika motstånd användes 

10RM räknades ut för varje 

övning. 3 set x 10 repetitioner 

för varje övning. 60s vila 

mellan seten. Övningarna 

utan theratube utfördes till 

failure eller max 25 reps.  

Grupp 2 stretching, 

styrketräning och manuell 

terapi. 

Stretchade hemma. Träning 

övrigt samma som i grupp 1.  

Manuell terapi för skuldra, 

cervikalen och CT-leder 

enligt Maitland. 

Glidmobilisering för att 

förbättra rörligheten. 

 

Funktion: FAQ 

Smärta: VAS 

Mätning innan behandling och 3 

månader efter. 

 

Resultat: Signifikant smärtlindring och 
funktionsförbättring för stretching, 
styrketräning och manuell terapi gruppen 

Slutsats: Manuell terapi tillsammans med 
stretching och träning är effektivare än 
stretching och styrketräning ensam. 
Hänsyn bör tas till omkringliggande leder 
i cervikalen och thorakalen vid 
skulderdysfunktion. 
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Teknikanpassning efter 

behov. 

Syftet med den manuell 

terapin var att öka rörligheten 

för hand på rygg, 

thorakalextension och 

lateralflexion. Öka extension, 

rotation och lateralflexion i 

cervikalen. 

Mjukdelsmassage, 

muskelstretching av 

pectoralis minor, 

infraspinatus, teres minor, 

övre trapezius och 

sternocleidomastoideus. 

Den manuella terapins 

effekter stärktes med två 

specifika hemövningar som t 

ex hakindragninar, 

självmobilisering och 

caudalglidning. 
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Brox JI, Gjengedal E, 

Uppheim G, Böhmer 

A, Brevik JI, 

Ljungren AE, Staaf 
JE 

Arthoscopy surgery 

versus supervised 

exercise in patients 

with rotatorcuff 

disease (stage II 

impingement 

syndrome) 

 

1999 

Undersöka och 
jämföra effekter 
mellan kirurgi, 
övervakad träning 
och placebo laser vid 
SIS 

 

 

RCT 

Pedro 6/10 

(-1 klinisk poäng för 
träningsgruppen) 

125 patienter 
randomiserades till en 
kirurgigrupp (N=45), en 
träningsgrupp (N=50) 
och en placebo 
lasergrupp (N=30) 

18-65år. Smärta i minst 3 
månader. Ingen effekt av 
NSAID, fysioterapi eller 
kortisoninjektioner 
tidigare.  

Painful arc eller 
dysfunktion vid 
abduktion. Normal 
glenohumeral ROM.  

2 av 3 följande 
isometriska tester 
positivt. Abduktion vid 0 
grader, 30 grader och 
utåtrotation. 

Positivt Neers test med 
smärtlindrande injektion 
i subakromiella 
utrymmet. Positivt om 
smärtan minskat efter 15 
minuter.  

Kirurgigruppen 

Operation för att öka 

utrymmet i det subakromiella 

utrymmet. Efter 

rehabilitering med låg 

belastning och många 

repetitioner. Fysioterapi efter 

operation ospecifikt. 

Aktivitetsrestriktioner 4-6v 

post-op 

Träningsgruppen 

Syftet med träning var att 

återställa det neuromuskulära 

mönstret samt öka näringen 

till rotatorcuffens 

kollagenavävnad. 

Start med avlastade flexioner, 

extensioner, abduktioner, 

adduktioner, rotationer. 

Repetitiva rörelser. 1h om 

dagen. Progression i 

belastningen för rotatorcuffen 

och scapulastabiliserande 

övningar.  

Två gånger i veckan hos 

sjukgymnasten 

Träning 3-6 månader.  

Lasergruppen 

12 besök. 2 gånger i veckan.  

NSAID var tillåtet i alla 

grupper 

Funktion: Neer Shoulder Score 

Smärta: 1-9 skala 

Blindande uppföljning vid 3 

månader och 6 månader samt 

efter 30 månader då var inte 

uppföljningen blindad. 

 

Resultat: Funktionen var förbättrad 2,5år 
efter för både kirurgi och 
träningsgruppen och det var bättre än 
placebo. Ingen signifikant skillnad mellan 
kirurgi eller träning.  

Slutsats: Kirurgi och träning är effektivare 
än placebo 2,5år efter behandlingen vid 
SIS. Om man inte förbättras av träning 
bör man ta i beaktning om kirurgi är 
relevant. Dålig prognos vid medicinering 
samt sjukskrivning. 
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Maenhout AG, 

Mahieu NN, 
DeMuynck, DeWilde 

Does adding heavy 

load eccentric 

training to 

rehabilitation of 

patients with 

unilateral 

subacromial 

impingement result 
in better outcome? 

2013 

 

Undersöka om tillägg 
av excentrisk träning 
till vanliga 
koncentriska-
excentriska 
rotatorcuff träningen 
kan vara effektivare 
för smärta och 
funktion än endast 
rotatorcuffträningen. 

 

 

RCT 

Pedro 5/10 

(+1 klinisk poäng för 
träningsgruppen) 

61 patienter 

randomiserades till grupp 

1 (N=31) och till grupp 2 
(N=30) 

Anterolateral unilateral 
smärta i minst 3 månader 

Minst 2 av 3 positiva 

Jobes test, Neers test och 
Hawkins test 

Smärta vid isometriska 

tester som full can thumb 

up, 0 graders abduktion, 

inåtrotation-utåtrotation 
mot motstånd 

Palpationsömhet av 

supraspinatus och 
infraspinatus 

 

Grupp 1 koncentrisk-

excentrisk träning av 

infraspinatus och 

subscapularis samt excentrisk 

träning av supraspinatus 

Konc-exc träning utfördes 3 

set x 10 reps 1 gång per dag 

hemma med theraband.  

Repetitionshastigheten var 

2/2/2s vid konc/isom/exc. 

Excentrisk supraspinatus 

träning med hantel 3 set x 15 

reps 2 gånger om dagen 

Grupp 2 konc-exc träning av 

infraspinatus och 

subscapularis 

Ingen annan behandling 

under studietiden 

Träning under 12 veckor 

 

Smärta och funktion: SPADI 

Mätning 6 veckor efter 

behandlingen och 12 veckor efter 
behandlingen. 

 

Resultat: Båda grupperna förbättrade sin 
funktion och minskade sin smärta, men 
ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna.  

Slutsats: Rotatorcuff träning hemma 
under 12 veckor med 9 besök hos 
fysioterapeuten var effektivt för att 
minska smärta och förbättra funktionen 
vid SIS. Tillägg av excentrisk träning för 
supraspinatus ökade den isometriska 
abduktionen vid 90 grader. Denna studie 
menar att hemträning med minimalt med 
fysioterapi besök ger goda effekter för 
denna patientgrupp.  
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Simsek HH, Balki S, 
Keklik SS, Öztürk H, 
Elden H 

Does kinesio taping 
in addition to 
exercise therapy 
improve the 
outcomes in 
subacromial 
impingement 
syndrome? A 
randomized double-
blind, controlled 
trial. 

2013 

Undersöka om tillägg 
av kinesiotejpning till 
träning hos patienter 
med SIS skulle 
förbättra funktionen 
och lindra smärtan 
kortsiktigt. 

 

 

38 patienter 

randomiserades till 

kinesiotejpgrupp (N=19) 

och placebo 
kinesiotejpgrupp (N=19) 

Pedro 5/10 

Smärta i minst 1 månad 

SIS diagnos via RTG + 
MR 

Positiva Hawkin’s och 
Neer’s test  

 

 

Kinesiotejpgrupp + träning 

Rotatorcuffövningar och 
scapulastabiliserande 
övningar totalt 6 övningar. 5 
reps och progression till 15 
reps efter smärta. Theraband 
som motstånd. 

1 gång om dagen. 5 gånger i 
veckan. Fysioterapeuten 
närvarande vid träning under 
2 veckor. Ett set hemma. Två 
set hemma under helgen.  

Placebokinesio tejp + träning 

Träning detsamma men 
kinesiotejp var placebo 

 

 

Nattlig värk, vilovärk och 
rörelsesmära: VAS 

Smärta och funktion: DASH och 
Constant Score 

Rörlighet, AROM/PROM: 
Goniometer 

Mätning vid 5:e dagen och vid 
12:e dagen 

Resultat: Funktionen förbättrades, 
abduktionen förbättrades och smärtan 
minskade för kinesiotejp och 
träningsgruppen. 

Slutsats: Det finns en antydan till att 
kinesiotejpning kan vara effektivt 
tillsammans med träning för patienter 
med SIS.  
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Senbursa G, Baltaci 

G, Atay A 

Comparison of 

conservative 

treatment with and 

without manual 

physical therapy for 

patients with 

shoulder 

impingement 
syndrome 

2007 

 

Undersöka och 
jämföra manuell 
terapi och träning 
för patienter med SIS 

 

 

30 patienter 

randomiserades till en 

träningsgrupp (N=30) 

och till en manuell 
terapigrupp (N=30) 

Pedro 4/10 

(-1 klinisk poäng för 

träningsgruppen och 

manuell terapigruppen) 

Diagnostiserade med SIS 

30-55år nedsatt 

aktiv/passiv ROM 

Diagnos via anamnes, 

smärtskattning och 

rörlighetsundersökning. 
Positivt Neer’s test. 

 

 

Träningsgruppen 

Aktiv ROM, stretching + 

styrketräning av 

rotatorcuffen, rhomboideii, 

levator scapulae och serratus 

anterior med elastiskt band. 

15 minuter om dagen. 7 

gånger i veckan under 4 

veckor. 

Manuell terapigruppen 

12 besök hos sjukgymnasten 

för led och 

mjukdelsmobilisering. Is, 

stretching, träningsprogram 

och utbildning 3 gånger i 

veckan under 12 veckor. 

Djup friktionsmassage, 

radialnerv stretching, GH-

ledsmobilisering, 

proprioceptionsträning samt 

hemträningsprogram 

”Overhead activities och 

overhead sports” skulle 

undvikas för båda grupperna 

under behandlingstiden. 

 
Smärta: VAS 

Rörlighet: Goniometer 

Funktion: FAQ 

Mätning efter behandlingstiden 
vid 4 veckor 

 

 

Resultat: Båda grupperna förbättrades 
signifikant. Motstridigt resultat. I texten 
beskrivs det att manuell terapigruppen 
fick signifikant bättre effekt, men tabellen 
visar inte att det är så. Resultatet är inte 
överskådligt och det beskrivs otydligt. 

 
Slutsats: Manuell terapi tillsammans 
träning kan vara effektivare än träning 
ensam vid SIS.  
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Walther M, Werner 
A, Stahlsmidt T, 
Woelfel R, Goelkhe F.  

The subacromial 
impingement 
syndrome of the 
shoulder treated by 
conventional 
physiotherapy, self-
training and a 
shoulder brace: 
Results of a 
prospective, 
randomized study 

2004 

Jämföra effekterna 
av fysioterapi, 
självträning och 
funktionell axelskydd 

 

 

 

60 patienter 

randomiserades till en 

fysioterapigrupp (N=20) 

en självträningsgrupp 

(N=20) och en 
axelskyddsgrupp (N=20) 

Pedro 3/10 

Subakromiell 

impingement syndrom 

diagnostiserades med 

ultraljud och 
ospecificerad radiografi 

Positivt Neer’s test med 
smärtlindrande injektion 

 

Fysioterapigruppen: 
Traditionell fysioterapi för 
rotatorcuffen. 30 besök hos 
fysioterapeuten. Stretching 
vid behov. Fysioterapi 2-3 
gånger i veckan. 

Självträningsgruppen: 
Theraband som motstånd 

Utåtrotation sittande på boll 
10 reps hålla kvar 10 s per 
rep. Isometrisk abduktion 
sittande på boll 10 reps hålla 
kvar 10s per rep. 
Utåtrotation armbågarna på 
bordet 10 reps håll kvar 10s 
per rep. Sittande rodd på stol 
10 reps. Low Rows 10 reps. 
Stretching av övre trapezius 
2 set x 15 s. Pendelrörelse 
med 1kg hantel i olika 
riktningar 10-20cm, 3-5min 
åt gången. Stretching av 
pectoralis minor 3 set x 15 s. 

4-5 gånger i veckan. Max 4 
besök hos fysioterapeuten.  

Axelskyddsgruppen:            
Ett funktionellt axelskydd 
som skulle bäras så mycket 
som möjligt under dygnet. 
12h i genomsnitt.  

12 veckors behandling för 
alla grupper 

 

Smärta: VAS 

Funktion och rörlighet: Constant 
score 

 

 

Mätning vid 6:e veckan och 12:e 
veckan 

 

Resultat: Alla grupperna förbättrade sin 
funktion, rörlighet och lindrade smärtan. 
Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna. 

Slutsats: Hemträning kan vara lika 
effektivt som träning hos 
fysioterapeuten. Funktionell axelskydd 
kan ge funktionsförbättringar och lindra 
smärta för patienter med SIS.  
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4.1 Smärta 

 
Alla 15 inkluderade studier utvärderade smärta. Sju av dessa utvärderade specifikt vilovärk. 

VAS-skalan användes som utvärderingsinstrument och i en av studierna användes 1-9 skala 

för att utvärdera vilovärk.  

 

 

Vilovärk 

 

Vilovärk minskades signifikant i fyra av studierna. I en studie av Lombardi, Magri, Fleury, 

Da Silva och Natour tillämpades progressiv koncentrisk-excentrisk styrketräning för 

rotatorcuffen och deltoideusmusklerna, två gånger i veckan under åtta veckor (2008). I en 

studie av Walther, Werner, Stahlschmidt, Woelfel och Goelkhe et al. påvisades att 

ospecificierad träning för rotatorcuffen samt stretching, isometrisk och dynamisk 

styrketräning för rotatorcuffen och skulderstabiliserande muskler och funktionellt axelskydd 

resulterade i minskad vilovärk efter tolv veckors behandling (2004). 

 

Kliniskt relevanta långtidseffekter på vilovärk erhölls i en studie av Engebretsen, Grotle, 

Bautz-Holter, Ekeberg, Juel och Brox, där träningen progredierades från avlastad aktiv 

träning till excentrisk träning för rotatorcuffen och avslutades med open-chain och closed-

chain öningar. Det sistnämnda beskrevs inte tillräckligt tydligt vad det innebar, endast att det 

var uthållighetsträning med belastningsprogression (2011). 

 

Ospecificerad aktiv rörlighetsträning, stretching och styrketräning för rotatorcuffen, 

rhomboideer, levator scapula och serratus anterior med elastiskt band minskade vilovärken 

efter fyra veckors träning enligt en studie av Senbursa, Baltaci och Atay (2007) . I deras 

studie erhölls samma effekter för gruppen som fick manuell terapi i kombination med träning. 

Styrketräning, aktiv rörlighetsträning och specifik träning av skulderstabiliserande muskulatur 

resulterade i minskad vilovärk i en studie av Baskurt Z, Baskurt F, Gelecek och Özkan 

Gemensamt för nämnda studier är användning av styrketräning för rotatorcuffen oavsett 

styrketräningens karaktär (2011).  

 

 

Evidensstyrka:  

 

Stark   

Lombardi et al. 2008 och Engebretsen et al. 2011 som är av hög kvalitet visade goda effekter 

på vilovärk av styrketräning.  

 

Begränsad  

Baskurt et al. 2011 som är av hög kvalitet visade goda effekter på vilovärk av styrketräning i 

kombination med stretching och aktiv rörlighetsträning. Även låg kvalitetsstudierna av 

Walther et al. 2004 och Senbursa et al. 2007 visade goda effekter på vilovärk.  

 

Otillräcklig  

Senbursa, Baltaci och Atay som är av låg kvalitet visade goda effekter på vilovärk av 

ospecificerad träning, Glenohumeral-ledsmobiliseringar, radialnervtöjning, 

proprioceptionsträning, kyla och ospecificerad friktionsmassage (2007). 
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Rörelsesmärta 

 

Rörelsesmärta utvärderades med VAS specifikt i åtta av studierna och i två av studierna 

utvärderades rörelsesmärtan med 1-9 skala. I studierna av Lombardi et al. 2008, Baskurt et al. 

2001, Senbursa, Baltaci och Atay (2007), Walther et al. 2004, Bang och Geyle (2000) och 

Struyf et al. 2013 erhölls signifikant smärtlindring vid rörelse utvärderad med VAS. Klinisk 

skillnad påvisades i studien av Engebretsen et al. 2011, vilken utvärderades med 1-9 skala. 

Brox, Gjengedal, Uppheim, Bohmer, Brevik, Ljungren och Staff utvärderade med samma 

skala där kirurgigruppen och de som fick träning med behandling minskade sin rörelsesmärta 

likvärdigt (1999). 

 

Gemensamt för ovannämnda sex studier var styrketräning av rotatorcuffen. Gemensamt för 

studierna av Struyf et al. 2013 och Baskurt et al. 2011 var specifik träning för 

skulderstabiliserande muskler. I en studie av Senbursa, Baltaci och Atay lindrades 

rörelsemärtan genom manuell terapi, där patienterna i interventionsgruppen fick massage, 

passiv stretching och ledmobilisering av glenohumeralleden, i samma studie erhölls likvärdiga 

effekter av ospecificerad styrketräning för rotatorcuffen och skulderstabiliserande muskler 

samt ospecificerad stretching (2007). Manuell terapi i kombination med träning gav 

signifikant smärtlindring vid rörelse och belastning i en studie av Bang och Geyle jämfört 

med träning utan manuell terapi. Behandlingen bestod av glidmobiliseringar, 

mjukdelsmassage och passiv stretching. Manuell terapi kompletterades med styrketräning för 

rotatorcuffen och skulderstabiliserande muskler samt stretching för omkringliggande muskler 

(2000). 

 

Styrketräning av rotatorcuffen genomfördes i följande studier, Lombardi et al. 2008, Brox et 

al. 1999, Senbursa, Baltaci och Atay (2007), Walther et al. (2004) och Engebretsen et al. 

(2011). Styrketräningens karaktär visade sig inte vara av betydelse för att minska 

rörelsesmärta, då dynamisk, ospecificerad och isometrisk styrketräning lindrade smärta. 

Behandlingstiden var otydlig i en studie av Struyf et al. 2013. Det kunde vara mellan 4-8 

veckor, men smärtlindring vid rörelse erhölls 12 veckor efter sista behandlingen. Tiden för 

behandling i samtliga studier var 12 veckor, förutom hos Brox et al. 1999, där behandlingen 

varade mellan 3-6 månader. 

 

 

Evidensstyrka:  

 

Måttligt stark  

Lombardi et al. 2008 en studie av högsta kvalitet av alla granskade studier visade att 

styrketräning ensamt kunde minska rörelsesmärta. Inga andra studier stödjer detta.  

 

Begränsad  

 

Baskurt et al, 2011 en studie av hög kvalitet visade att styrketräning, stretching och 

rörlighetsträning är effektivt för att minska rörelsesmärta. En studie av låg kvalitet av 

Senbursa, Galtaci och Atay visade samma resultat (2007).  
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Struyf et al. 2008 en studie av medelhög kvalitet visade att styrketräning i kombination med 

manuell mobilisering av scapula och stretching resulterade i minskad rörelsesmärta. Inga 

andra studier stödjer detta. Bang och Geyle av medelhög kvalitet visade att styrketräning i 

kombination med stretching, massage och glidmobilisering ledde till minskad rörelsesmärta 

(2000).  

 

 

 

Nattlig värk 

 

Nattlig värk utvärderades specifikt med VAS i fem av de granskade studierna. I studier av Bal 

et al. 2009, Walther et al. 2004, Senbursa et al. 2007 och Holmgren et al. 2008 påvisades 

signifikant lindring av nattlig värk. I en studie av Brox et al. 1999, där man utvärderade nattlig 

värk med en 1-9 skala erhölls lindring 2,5 år efter träning som startade med avlastade rörelser 

och progredierades till styrketräning för rotatorcuffen och skulderstabiliserande träning.  

 

Gemensamt för samtliga granskade studier var träning för scapulastabilisatorer. Holmgren et 

al. 2012 specificerade träningens karaktär tydligt och träning av scapulastabilisatorer bestod 

av koncentrisk-excentrisk träning samt excentrisk styrketräning av rotatorcuffens muskulatur. 

I en studie av Bal et al. 2009 användes mer ospecificerad träning utan tydlig beskrivning av 

övningarna men pendelrörelser och isometrisk träning angavs, dosering angavs ej. 

Progression utfördes i en studie av Holmgren et al. 2012 och Bal et al. 2009 och 

belastningsökning verkade progrediera övningarnas svårighet allt eftersom och i båda 

studierna utfördes träningen i 12 veckor.  

 

I en studie av Walther et al. 2004 erhölls signifikant smärtlindring efter ospecificerad 

rotatorcuffträning och stretching, isometrisk styrketräning för rotatorcuffen och 

skulderstabiliserande muskler samt funktionellt axelskydd. I en studie av Senbursa, Baltaci 

och Atay påvisades lindring av nattlig värk efter ospecificerad styrketräning såväl utan som i 

kombination med manuell terapi (2007). De båda sistnämnda studierna hade lägre 

metodologisk kvalitet än studier av Bal et al. 2009, Engebretsen et al. 2011, Brox et al. 1999 

och Holmgren et al. 2012. 

 

 

Evidensstyrka:  

 

Måttligt stark  

Holmgren et al. 2012, en studie av hög kvalitet visade att styrketräning i kombination med 

stretching minskade nattlig smärta. Både gruppen med styrketräning/stretching och 

kontrollgruppen behandlades med kortison innan studien startades. Walther et al. 2004, en 

studie av låg kvalitet erhöll samma resultat av styrketräning i kombination med stretching 

 

Begränsad  

Brox et al. 1999, en studie av medelhög kvalitet visade att styrketräning i kombination med 

rörlighetsträning minskade nattlig värk. Bal et al. 2009, en studie av medelhög kvalitet 

visade att styrketräning i kombination med rörlighetsträning och stretching minskade 

nattlig värk. 
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Otillräcklig  

 

I en lågkvalitetsstudie, Senbursa, Baltaci och Atay påvisades att ospecificerad styrketräning 

såväl i kombination med som utan manuell terapi minskning av nattlig värk (2007). 

 

 

 

Smärta vid dagliga aktiviteter 

 

Smärta vid dagliga aktiviteter utvärderades specifikt i tre studier med SPADI, Bal et al. 2009, 

Crawshaw et al. 2009 och Kromer, De Bie och Bastianen visade signifikant smärtlindring vid 

dagliga aktiviteter. Ospecificerad träning, styrketräning utan eller med 

specificerad/ospecificerad manuell terapi lindrade signifikant smärta vid dagliga aktiviteter 

(2013).  

 

Evidensstyrka:  

 

Måttligt stark  

 

Kromer, De Bie och Bastianen, en studie av hög kvalitet visade att styrketräning och 

stretching lindrade smärta vid dagliga aktiviteter (2013). 

 

Begränsad  

 

Bal et al. 2009, en studie av medelhög kvalitet, visade minskad smärta vid dagliga aktiviteter 

med styrketräning, rörlighetsträning och stretching. Crawshaw et al. 2010, en studie av 

medelhög kvalitet, visade att ospecificerad träning och ospecificerade ledmobiliseringar 

och mjukdelsmobiliseringar minskade smärta vid dagliga aktiviteter. 

 

Smärta vid impingementtesterna 

 

Evidensstyrka:  

 

Begränsad  

Smärta vid impingementtester utvärderades med Verbal Numeric Rating Scale. I en studie av 

Struyf et al. 2013 påvisades signifikant minskad smärtintensitet vid Neers test och Empty Can 

test efter med skulderstabiliserande träning, stretching och manuell mobilisering av 

scapula. 

 

 

4.2 Rörlighet 

 
Skulderledsrörlighet utvärderades specifikt i sex av de granskade studierna. Tre av studierna 

mätte aktiv rörlighet med goniometer, en av studierna mätte aktiv rörlighet med elektronisk 

goniometer och i två av studierna utvärderades generell rörlighet i skuldran med Constant-

Murley mätinstrumentet. I en av studierna där aktiv rörlighet mättes med goniometer, mättes 

även passiv rörlighet.  
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Förbättring av aktiv abduktion i skulderleden 

 

Evidensstyrka:  

 

Måttligt stark  

 

I en studie av Lombardi et al. 2008, där styrketräning utfördes med 6 RM princip under åtta 

veckor förbättrades aktiv abduktion signifikant jämfört med kontrollgruppen.  

 

Förbättring av ospecificerad rörlighet i skulderleden 

 

Evidensstyrka:  

 

Begränsad  

 

Aktiv ospecificerad rörlighet förbättrades signifikant efter tre månaders aktiv ospecificerad 

träning, styrketräning för rotatorcuffen i kombination med mjukdelsbehandling i en studie av 

Haahr et al. 2005, jämfört med operativ behandling.  

 

Inga signifikanta förbättringar gällande rörlighet kunde påvisas i någon av de övriga 

granskade studierna. 

 

 

4.3 Skulderfunktion 

 
I denna litteraturstudie utvärderades skulderfunktion med standardiserade funktionsformulär. 

 

I 13 av de granskade studierna utvärderades skulderfunktion. I två av studierna användes 

Shoulder Pain And Disability Index (SPADI) utan isolering av enheterna. I tre av studierna 

isolerades SPADI-D, där ”disability” delen utvärderades enskilt. I tre av studierna användes 

Constant-Murley score för att utvärdera funktionen. I tre av studierna användes Functional 

Assessment Questionnaire (FAQ). I en av studierna användes Shoulder Disability 

Questionnaire (SDQ). I två av studierna användes Disability Of Arm, Shoulder and Hand 

Questionnaire (DASH). I en av studierna isolerades DASH 2 och DASH 3. I två av studierna 

användes två olika utvärderingsinstrument för att mäta skulderfunktion. 

 

Shoulder Pain And Disability Index 

 

Engebretsen et al. 2011, högkvalitetsstudie, Maenhout, Mahieu, DeMuynck, DeWilde och 

Cools, medelhög kvalitetsstudie, visade att styrketräning har positiv effekt på skulderfunktion 

mätt med SPADI (2013). 

 

Evidensstyrka:  

 

Stark   

Engebretsen et al. 2011 och Maenhout et al. 2013 ger starkt stöd för att styrketräning har 

positiv effekt på skulderfunktion mätt med SPADI. 
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Shoulder Pain And Disability Index (Disability) 

 

Styrketräning hade signifikant förbättrad effekt på skulderfunktion i den isolerade delen av 

SPADI-D enligt Bal et al. 2009, styrketräning i kombination med stretching hade signifikant 

förbättrad effekt mätt med SPADI-D i en studie av Kromer, De Bie och Bastianen (2013). 

Styrketräning kombinerad med manuell terapi i form av glidmobilisering och stretching hade 

samma effekt på skulderfunktion. I en studie av Crawshaw et al. 2010 resulterade 

ospecificerad träning och manuell terapi i kombination med och utan kortison i förbättrad 

skulderfunktion mätt med SPADI-D.  

 

 

Evidensstyrka:  

 

Måttligt stark  

Tre högkvalitetsstudier visar att olika behandlingsmetoder kan öka funktionen mätt med 

SPADI-D. Dessa ger måttligt starkt stöd för att styrketräning, styrketräning tillsammans med 

stretching, styrketräning kombinerad med glidmobiliseringar och stretching samt 

ospecificerad träning och manuell terapi förbättrar funktionen.  

 

Constant-Murley Score 

 

Evidensstyrka:  

 

Måttligt stark  

 

Holmgren et al. 2012 visade att styrketräning med stretching hade goda effekter på 

skulderfunktion mätt med Constant-Murley.  

 

Shoulder Disability Questionnaire 

 

Evidensstyrka:  

 

Begränsad  

 

Struyf et al. 2013 visade att scapulaorienterad behandling med scapulamobilisering, 

styrketräning av scapulastabilisatorer och stretching hade förbättrad effekt på skulderfunktion 

mätt med SDQ. 

 

Constant-Murley (ADL) 

 

Evidensstyrka:  

 

Måttligt stark  

 

Haahr et al. 2005 visade att funktion i ADL mätt med Constant-Murley score hade förbättrats 

genom styrketräning för rotatorcuffen samt aktiv specificerad träning med 

mjukdelsmobilisering.  
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Disability Of Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (Labor) 

 

Evidensstyrka:  

 

Måttligt stark  

 

Lombardi et al. 2008 fann signifikant förbättrad funktion vid arbete, mätt med DASH 2, efter 

styrketräning jämfört med en kontrollgrupp.   

 

 

 

 

Disability of Arm, Shoulder and Hand Questionnaire 

 

Evidensstyrka:  

 

Begränsad  

 

Simsek, Balki, Öztürk och Elden kunde påvisa kortsiktiga förbättrade effekter avseende 

funktion, mätt med DASH, efter styrketräning (2013). 

 

Functional Assessment Questionnaire 

 

Styrketräning och stretching hade positiv effekt på skulderfunktion mätt med Functional 

Assessment Questionnaire. Kombinerad styrketräning och stretching med manuell terapi hade 

signifikant bättre effekt enligt en studie av Bang och Geyle (2000). Ledmobilisering, 

mjukdelsmobilisering, kyla, stretching, ospecificerad träning, radialnervtöjning och 

proprioceptionsträning hade signifikant bättre effekt på funktion mätt med Functional 

Assessment Questionnaire än träning enligt en studie av Senbursa, Baltaci och Atay (2007). 

 

Evidensstyrka:  

 

Begränsad  

 

Det finns begränsat stöd för att funktion kan förbättras mätt med Functional Assessment 

Questionnaire genom träning, manuell terapi och stretching enligt Bang et al. 2000. 

 

Otillräcklig  

 

Multimodal rehabiliteringsinriktning med ledmobilisering, mjukdelsmobilisering, kyla, 

stretching, ospecificerad träning, radialnervtöjning och proprioceptionsträning användes i 

studien av Senbursa, Baltaci och Atay och visade vara effektivt för förbättrad funktion mätt 

med Functional Assessment Questionnaire (2007). 
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4.4 Styrketräning 

 

Stark evidens   

 

Det finns stark evidens för att specifik styrketräning minskar vilovärk samt leder till förbättrad 

skulderfunktion vid subakromiellt impingementsyndrom. 

 

Måttligt stark  

 

Det finns måttligt stark evidens för att styrketräning i kombination med eller utan 

rörlighetsträning och stretching minskar rörelsesmärta, smärta vid dagliga aktiviteter, nattlig 

värk samt ökar abduktionsrörlighet vid subakromiellt impingementsyndrom. 

 

I fjorton av de 15 granskade studierna undersöktes träningens effekt. Lombardi et al. 2008, 

Maenhout et al. 2013 och Holmgren et al. 2012 som använde styrketräning som 

behandlingsmetod hade en detaljerad beskrivning av träningsproceduren. Engebretsen et al. 

2011, Simsek et al. 2013, Walther et al. 2004, Kromer, De Bie och Bastianen (2013), Baskurt 

et al. 2011, Bang et al. 2000 använde träning som intervention, utan helt detaljerad 

beskrivning av träningsproceduren. Bal et al. 2009, Haahr et al. 2005, Brox et al. 1999, 

Senbursa et al. 2007, Crawshaw et al. 2010 använde träning som intervention. Dessa fem 

sistnämnda studier rapporterade en bristfällig beskrivning av träningsproceduren.  

 

 

4.5 Kombinerad träning och manuell terapi 

 

Måttligt stark  

 

Det finns måttligt stark evidens för att styrketräning i kombination med manuell terapi i form 

av glidmobilisering och mjukdelsmobilisering kan leda till förbättrad skulderfunktion.  

 

Begränsad  

 

Det finns begränsad evidens för att kombinerad träning och manuell terapi i form av 

scapulamobilisering, massage och glidmobilisering är effektivt för att minska rörelsesmärta, 

smärta vid impingementtester samt förbättra ospecifik rörlighet vid subakromiellt 

impingement. 

 

Otillräcklig  

 

Det finns otillräcklig evidens för att ledmobilisering, mjukdelsmobilisering, radialnervtöjning, 

kyla i kombination med ospecificerad träning skulle kunna resultera i minskad vilovärk, 

nattlig värk och förbättrad skulderfunktion.  

 

Kombinerad behandling bestående av träning och manuell terapi undersöktes i fem av de 15 

studierna. Senbursa, Baltaci och Atay (2007), Crawshaw et al. (2010), Bang och Geyle 

(2010), Struyf et al. 2013 använde manuell terapi som intervention. Författarna till dessa 

studier prestenterade en bristfällig beskrivning av behandlingsproceduren. Kromer, De Bie 
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och Bastianen använde manuell terapi som intervention utan helt detaljerad beskrivning av 

behandlingsproceduren (2013). 

 

 

4.6 Manuell terapi, stretching och rörlighetsträning 

 
Det finns ingen evidens att manuell terapi, stretching och rörlighetsträning utan styrketräning 

har effekt på vilovärk, nattlig värk och rörelsesmärta, samt rörlighet i skuldran och 

skulderfunktion.  

 

 

4.7 Diagnostik 

 
Klinisk diagnos av subakromiellt impingement användes olika i samtliga studier. 

Diagnostiken utfördes med kombination av positivt svar i olika tester eller enskilt test.  

 

Neers Test 

 

Positivt Neers test utan injektion användes i sex av studierna och endast i en av studierna 

användes testet som enda test. I tre studier utfördes Neers test, om testet var positivt gavs 

smärtlindrande injektion subakromiellt, därefter utfördes samma test igen 10-15 minuter 

senare. Om smärtan då hade minskat var testet positivt och subakromiellt impingement kunde 

diagnostiseras.  

 

 

Abduktionssmärta 

 

Abduktionssmärta var en indikation på subakromiellt impingementsyndrom vid fem av de 15 

granskade studierna i kombination med andra tester. 

 

Hawkins test 

 

Hawkins test användes i fyra av de 15 granskade studierna. I två studier där Hawkins test var 

positivt, gavs smärtlindrande injektion subakromiellt, därefter utfördes samma test igen 10-15 

minuter senare. Om smärtan hade minskat, var testet positivt och subakromiellt impingement 

kunde diagnostiseras. Hawkins test användes inte som enda test i någon av studierna utan i 

kombination med andra tester 

 

Övriga indikationer 

 

Smärta vid ospecificerat armlyft var en indikation på subakromiellt impingement vid tre av de 

15 granskade studierna i kombination med andra tester. I två av studierna skulle smärta 

infinnas vid isometrisk styrketest vid utåtrotation, inåtrotation och abduktion samt positivt 

Neers test med injektion i ena studien och positivt Hawkins test samt smärta vid aktiv 

abduktion i den andra studien. I två av studierna skulle minst 2 av 3 av följande tester vara 

positiva Neers, Hawkins eller Jobes test. 
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Subakromiellt impingement diagnostiserades med antingen positivt Hawkins test eller Neers 

test i en av studierna. Positivt Hawkins test och Neers test skulle vara positivt i en av 

studierna. Positivt Hawkins test, Neers test och Jobes test skulle vara positivt i en av 

studierna.  

 

Andra sätt att diagnostisera subakromiellt impingement inkluderade 3 av 4 tester positivt av 

Neers, Hawkins, Jobes och Pattes manover. I en studie skulle en av följande isometriska tester 

ge smärtsvar, i riktning utåtrotation, inåtrotation, abduktion och flexion. I en studie skulle 

samtliga av följande tester vara positiva, Hawkins, Neers och Jobes test. I en studie skulle 

smärtsvar fås vid full-can thumb up, inåtrotation-utåtrotation mot motstånd samt 

palpationsömhet av supraspinatus och infraspinatus.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka vilken effekt styrketräning, 

stretching, rörlighetsträning och manuell terapi i form av mjukdelsmobilisering och 

ledglidmobilisering har på smärta, funktion samt rörlighet. Syftet var också att klargöra 

evidensnivån för dessa behandlingsmetoder. En litteratursökning gjordes i olika databaser och 

den resulterade i 15 artiklar. Artiklarna granskades, sammanfattades och deras vetenskapliga 

kvalitet bedömdes enligt PEDro metoden. Evidensstyrkan baserades både på PEDro poängen 

och på den kliniska tillämpbarheten samt antalet studier som visade samstämmighet, det vill 

säga punkt 2 och 3 i SBUs åtta faktorer som påverkar den slutgiltiga evidensstyrkan.  

 

De granskade studierna svarade delvis på frågeställningen om vilka styrketräningsövningar 

som används vid subakromiellt impingement. Varje studie beskrev att man hade inkluderat 

styrketräning men just detaljbeskrivningen av övningarna saknades i flera av studierna. Denna 

brist beskrivs även i studien av Kuhn 2009; Lombardi, Magri, Fleury, Da Silva och Natour 

(2008). Studier med hög metodologisk kvalitet såsom Lombardi et al. 2008; Kromer, De Bie 

och Bastianen (2013); Holmgren et al. 2012 svarade väl på frågeställningen gällande vilka 

styrketräningsövningar som används vid subakromiellt impingement. I studien av Lombardi et 

al. 2008 beskrevs övningsutförandet, doseringen och progressionen. I studien av Holmgren et 

al. 2012 saknades instruktion hur övningarna skulle utföras men referens angavs till bmj.com, 

där utförlig instruktion fanns. I studien av Kromer, De Bie och Bastianen valdes övningarna 

från en övningsbank och progressionen var individanpassad (2013). 

 

Studier av Walther et al. 2004; Struyf et al. 2013; Engebretsen et al. 2011; Baskurt et al. 2011; 

Bang & Geyle 2000; Maenhout et al. 2013 svarade på frågan vilka styrketräningsövningar 

som används vid subakromiellt impingement. Vilka övningar som användes i artikeln av 

Crawshaw et al. 2010 beskrevs inte i studien utan författarna refererade till bmj.com, där 

övningarna fanns att tillgå ur en stor övningsbank. Författaren till föreliggande litteraturstudie 

lyckades inte identifiera nämnd bilaga. Referensen var otydlig. Bal et al 2009; Haahr et al 

2005; Brox et al. 1999; och Senbursa, Baltaci och Atay (2007), svarade delvis på 

frågeställningen, men den kliniska tillämpbarheten försvårades eftersom beskrivningen av 

övningsvalet och doseringen var bristfällig. 

 

Studierna som granskades i föreliggande litteraturstudie svarade väl på evidensen för 

styrketräning vid subakromiellt impingement. Enligt denna litteraturstudie, där kvaliteteten 

bedömdes enligt PEDro och den kliniska tillämpbarheten så visade det stark evidensstyrka för 

styrketräning i syfte att minska vilovärk och förbättrad skulderfunktion. Denna bedömning 

gjordes eftersom det var minst två studier med medelhög till hög kvalitet som med 

styrketräning som behandling visade förbättringar avseende vilovärk och skulderfunktion. 

Måttlig evidensgrad av styrketräning då det gäller minskad rörelsesmärta, aktiv abduktion och 

skulderfunktion i arbetet erhölls eftersom det var endast en hög kvalitetstudie som visade 

detta. 

 

 

Denna litteraturstudie visade liknande resultat gällande smärtan som studien av Hanratty et al. 

2012, där 6 av 11 hög kvalitetsstudier med låg bias minskade smärtan med träning, skillnaden 
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med den här studien och studien av Hanratty et. al 2011 var att här undersöktes specifikt 

effekterna av styrketräning och studier som inte hade styrketräning som intervention 

exluderades. Biasnivån undersöktes inte i föreliggande litteraturstudie vilket kan vara en 

svaghet och slutsatserna bör tas med viss försiktighet. Däremot undersöktes vilken typ av 

smärta det är som kan påverkas med styrketräning, det visade sig att vilovärken och 

rörelsesmärtan kan lindras med styrketräning och det finns hög respektive medelhög 

evidensstyrka som stödjer detta.  

 

I studien av Hanratty et al. 2011 undersöktes heller inte vilken effekt träning har på 

rörligheten och den här litteraturstudien visade att abduktionsrörligheten kan förbättras med 

styrketräning. Denna litteraturstudie visar att det finns hög evidensstyrka att styrketräning kan 

förbättra skulderfunktion, i studien av Hanratty et al. 2011 visade två högkvalitetsstudier att 

träning kan förbättra skulderfunktionen.  

 

I reviewstudien av Kelly, Wrightson och Meads drogs slutsatsen att det finns viss evidens att 

träning kan lindra smärta och förbättra funktionen vid subakromiellt impingement syndrom 

men att studierna som inkluderades innehöll låg metodologisk kvalitet, därför kunde inte 

större slutsatser dras (2010). Studierna i Kelly, Wrightson och Meads studien undersöktes 

med PEDro, åtta studier inkluderades i den studien och genomsnittspoängen var 5,1 (2010). 

Denna litteraturstudie innehöll femton artiklar och genomsnittspoängen var 5,8, men innehöll 

9 artiklar som fick 7 poäng eller mer vilket innebär att det finns mer forskning med fler hög 

kvalitativa studier nu än för 4 år sedan då Kelly, Wrightson och Meads studien genomfördes 

(2010). Denna litteraturstudie motbevisar motsatsen till Kelly, Wrightson och Meads 

påstående (2010).  

 

 

Träning, framför allt styrketräning av rotatorcuffen och scapulastabilisatorer i kombination 

med stretching var de vanligaste behandlingsmetoderna i samtliga granskade studier. I studien 

av Bal et al. 2009 förklaras det att impingement är när avståndet mellan caput humeri och 

acromion minskar och strukturer däremellan kommer i kläm. Att träna muskler som drar 

caput humeri nedåt i förhållandet till acromion och därmed skapar större utrymme i det 

subakromiella utrymmet kan enligt Haahr et al. 2005 vara anledningen till träning av 

rotatorcuffen och scapulastabilisatorer är så vanligt förekommande vid subakromiellt 

impingementsyndrom. I studien av Lombardi et al. 2008 menar man att träning av 

rotatorcuffen gör att glenohumeralleden blir stabilare och centrerar caput i leden, vilket i sin 

tur bidrar till minskad smärta.  

 

 

Stretching och rörlighetsträning användes som en del av behandlingen vid subakromiellt 

impingement i de granskade studierna. Studierna av Holmgren et al. 2008, Kromer, De Bie 

och Bastianen (2013), Bang och Geyle (2000) och Walther et al. 2004 svarade på 

frågeställningen med sin beskrivning av hur stretchingen och rörlighetsträningen utfördes. I 

studierna av Brox et al. 1999; Struyf et al. 2013; Bal et al. 2009; och Baskurt et al. 2011  

nämndes att stretching och rörlighetsträning användes, men beskrivning gällande utförandet 

och doseringen var bristfällig. 

 

Stretching och rörlighetsträning har inte använts ensamt som behandling i någon av de 

granskade studierna utan tillsammans med andra behandlingsmetoder. Evidensen för 

stretching av bakre ledkapsel i kombination med styrketräning visade sig i den här 
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litteraturstudien vara av måttlig grad. En studie av hög kvalitet visade att det är effektivt att 

minska nattlig värk och förbättra skulderfunktionen. Eftersom inga fler studier stödjer 

stretching av bakre kapseln i kombination med annan behandling blev inte evidensstyrkan 

högre. 

 

Svaret på frågeställningen om vilka tekniker som används vid manuell terapi besvarades 

delvis, men utförlig och detaljerad beskrivning saknas. Kromer, De Bie och Bastianen svarade 

bäst på frågan och där nämndes lätt beskrivning av doseringen och vilka koncept 

behandlingen utfördes (2013). Bang och Geyle (2000) nämnde även enligt vilket koncept man 

använde, Crawshaw et al. 2010 refererade vidare till bmj.com, där sex olika tekniker angivits. 

I studierna av Struyf et al. 2013 och Senbursa, Baltaci och Atay var beskrivningen av 

behandling enligt manuell terapi bristfällig (2007). 

 

Manuell terapi i kombination med träning har använts i de granskade studierna. Det finns 

dock begränsad evidensstyrka för att den behandlingen kan resultera i minskad rörelsesmärta 

och förbättra skulderfunktion. Det finns en studie av medelhög kvalitet som visar detta och 

det är inte tillräckligt för att det ska bli måttlig evidensstyrka enligt denna litteraturstudiens 

evidensprinciper.  

 

Enligt en högkvalitetsstudie så finns det måttlig evidensstyrka att smärtan i dagliga aktiviteter 

kan minska. Denna bedömning gjordes eftersom läsaren kan tillämpa de manuella teknikerna 

någorlunda om man läser sig in i de olika koncepten eller redan har befintlig kunskap i 

ortopedisk manuell terapi. Det fanns ingen evidens att manuell terapi utan styrketräning har 

någon effekt på vilovärk, nattlig värk, rörelsesmärta, rörlighet och skulderfunktion och att 

kombinera manuell terapi med träning visade sig inte vara effektivare än träning utan manuell 

terapi.  

 

I reviewstudien av Kuhn (2009) nämns att manuell terapi i kombination med träning har 

visats lindra symptomen hos patienter med Subakromiellt impingement och kan användas i 

samband med träning, graden av evidens var inte fokus i den litteraturstudien. Symptomen 

specificerades inte och denna föreliggande litteraturstudie kan inte visa att det är nödvändigt 

att använda manuell terapi vid subakromiellt impingement för att påverka smärta, rörlighet 

eller funktion.  

 

Användning av manuell terapi användes i studien av Kromer, De Bie och Bastianen där 80% 

av patienterna hade translatorisk inskränkning i skulderleden samt 55% av patienterna hade 

rörelseinskränkningar i cervikalcolumna vid undersökningen innan behandlingens start 

(2013). Behandlingen utfördes individanpassad och den bristfälliga informationen om vilka 

manuella tekniker som användes i studierna kan eventuellt förklaras med att det fanns flera 

olika behandlingstekniker och doseringen var olika för varje individ. 

 

 

I samtliga inkluderade artiklar beskrivs subakromiellt impingementsyndrom som en diagnos. 

Olika diagnostiska metoder används dock i varje studie och en del tester var mer 

förekommande än andra vid diagnostisering. Neers test var den mest förekommande. Det har 

dock visats att Hawkins-Kennedy test är mer sensitiv och lika specifik som Neer’s test vid 

diagnostisering av subakromiellt impingementsyndrom och att Hawkins-Kennedy test är 

bättre på att utesluta subakromiellt impingementsyndrom (Hegedus et al 2012). Detta till trots 

användes Neer’s test i större omfattning än nämnda Hawkins-Kennedy test. 
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Det verkar inte finnas någon vedertagen konsensus hur syndromet ska diagnostiseras. Det kan 

i sin tur ha att göra med att det inte är någon tydlig diagnos utan ett syndrom bestående av 

olika patologiska tillstånd som Hegedus et al. 2012 menar i sin meta-analys. Det kan innebära 

att optimal behandlingsform saknas vid subakromiellt impingementsyndrom.  

 

Flertal av studierna hade bristfällig beskrivning av övningsutföranden, 6RM metoden 

användes i studien som hade högst kvalitet för att bedöma intensiteten i övningarna. I framtida 

forskning kan det göras fler bättre studier där övningsutföranden beskrivs och även undersöka 

om det finns någon skillnad mellan olika intensiteter av styrketräning för subakromiellt 

impingement syndrom. 

 

 

5.2  Metoddiskussion 
 

Evidensen var hög till medelhög i majoriteten av de granskade studierna det vill säga att t ex 

randomiseringsförfarandet och de statistiska metoderna var av hög- medelhög nivå, granskat 

enligt PEDro. Nackdelen med PEDro är att den inte beskriver hur tillämpbar en studie är i 

klinisk praxis. Resultaten i denna litteraturstudie kan tolkas med viss försiktighet eftersom en 

mer detaljerad granskning av studierna hade kunnat genomföras. Nu användes SBUs tre 

faktorer för att bedöma den slutgiltiga evidensgraden, detta på grund av att studiens 

omfattning inte tillät djupare granskning och användning av fler faktorer. Denna 

litteraturstudie kan tills djupare granskning görs på ämnet ge vägledning till hur subakromiellt 

impingement syndrom kan behandlas.  

 

Författaren till föreliggande undersökning använde en egen metod inspirerad av SBUs åtta 

faktorer för slutgiltig evidensgrad för att gradera den kliniska applikationen, en poäng togs 

bort om beskrivning av behandlingsmetoden var bristfällig och vid detaljerad beskrivning 

adderades en poäng till de redan befintliga PEDro-poängen. Om en behandlingsmetod 

beskrevs tillräckligt bra så att fysioterapeuten kunde använda den i praktiken men ändå 

saknades vissa detaljer så gjordes inga förändringar i PEDro-poängen.  

 

5.3  Klinisk implikation 

 
Tidigare reviews visar att träning kan lindra smärta och förbättra skulderfunktionen vid 

subakromiellt impingement syndrom. Denna studie visar specifikt att styrketräning av 

rotatorcuffen och scapulastabilisatorer kan minska vilovärken, rörelsesmärtan och förbättra 

abduktionsrörligheten och skulderfunktionen och det behövs ingen manuell terapi eller annan 

behandling för att åstadkomma detta, förutom eventuellt stretching av bakre ledkapseln i 

skulderleden. Det finns hög till medelhög evidensstyrka som stödjer detta. Detta är viktigt ur 

en etisk synpunkt då patienterna ska få bästa möjliga behandling och fysioterapeuterna få 

vägledning till vilken behandling metod som bör användas vid den här diagnosen, så inga 

onödiga resurser används på behandling som inte tillför något.  
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Konklusion 

 

Sammanfattningsvis, finns det starkt till måttligt vetenskapligt belägg för att smärta kan 

minskas med antingen styrketräning av rotatorcuffen och scapulastabilisatorer, styrketräning 

kombinerad med stretching och/eller med glidmobilisering vid subakromiellt impingement. 

Det finns måttligt vetenskapligt belägg för att skulderledsrörligheten kan förbättras endast 

med styrketräning av rotatorcuffen och skulderstabilisatorer och begränsat vetenskapligt 

belägg för att rörligheten i skulderleden kan förbättras med styrketräning, rörlighetsträning 

och mjukdelsmobilisering vid subakromiellt impingement. Det finns starkt vetenskapligt 

belägg för att skulderfunktionen kan förbättras med endast styrketräning av rotatorcuffen och 

scapulastabilisatorer och måttligt starkt vetenskapligt belägg för att skulderfunktionen kan 

förbättras av styrketräning kombinerad med antingen stretching/och eller manuell terapi. Det 

finns ingen evidens att vilovärk, rörelsesmärta, nattlig värk kan minska med manuell terapi, 

stretching eller rörlighetsträning utan styrketräning, samt inte heller att den aktiva rörligheten 

och skulderfunktionen kan förbättras utan styrketräning. 
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      BILAGA 1 

LITTERATURSÖKNING 
 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur bra evidensen är när det gäller styrketräning, 

stretching och aktiv rörlighetsträning för att minska smärta, öka rörlighet och förbättra 

funktionen för patienter med subakromiellt impingement syndrom. 

 

Vilka sökord har du använt? 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Walther+M%2C+Werner+A%2C+Stahlschmidt+T%2C+et+al.+The+subacromial+impingement+syndrome+of+the+shoulder+treated+by+conventional+physiotherapy%2C+self-training%2C+and+a+shoulder+brace%3A+results+of+a+prospective%2C+randomized+study.+J+Shoulder+Elbow+Surg.+2004%3B13%3A417%E2%80%93423.
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Walther+M%2C+Werner+A%2C+Stahlschmidt+T%2C+et+al.+The+subacromial+impingement+syndrome+of+the+shoulder+treated+by+conventional+physiotherapy%2C+self-training%2C+and+a+shoulder+brace%3A+results+of+a+prospective%2C+randomized+study.+J+Shoulder+Elbow+Surg.+2004%3B13%3A417%E2%80%93423.
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Subacromial impingement syndrome, strength training, randomized controlled trials, physiotherapy, 
exercise, manual joint mobilization, stretching, rotatorcuff impingement syndrome.    

 

Var har du sökt? 

Jag har sökt artiklar i databasen PubMed via inloggning från biblioteket på Karolinska Institutet och i 
databaserna Pedro och SportDiscus via inloggning från biblioteket på Gymnastiska Idrottshögskolan. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed: Subacromial impingement syndrome and physical therapy and randomized controlled 
trials 
PubMed: Subacromial impingement syndrome and strength training and randomized controlled 
trials 
PubMed: Physiotherapy subacromial impingement and randomized controlled trials 
PubMed: Subacromial impingement syndrome and exercise and randomized controlled trials 
PubMed: Subacromial impingement syndrome and manual joint mobilization 
SportDiscus: Subacromial impingement syndrome and exercise and randomized controlled trials 
PEDro: Subacromial impingement syndrome and strength training and randomized controlled trials 
PEDro: Physiotherapy subacromial impingement and randomized controlled trials 
PEDro: Subacromial impingement syndrome and exercise and randomized controlled trials 

 

Kommentarer 

De flesta artiklarna hittades i PubMed och författaren anser att alla relevanta artiklar för syftet 
hittades från PubMed. Sökningarna i SportDiscus och PEDro gav få resultat och resultaten som 
erhölls hade tidigare hittats i PubMed. 

 

 

 

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)  
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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  

 


