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Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate if treatment with “dry needling” in myofascial 

triggerpoints (MTrPs) in the rotatorcuff muscles may affect impingement symptoms such as 

pain during provocative tests, shoulder mobility, and function. The research questions 

were: Does the value of pain change on the Visual Analog Pain Scale (VAS) between before 

and after treatment? Do the positive provocative tests for impingement change between 

before and after treatment? Does the active shoulder mobility change between before and 

after treatment? Does the self-rated function change between before and after treatment? 

Method: The study was a prospective randomized intervention study and 19 persons with 

impingement symptoms (mean ± standard deviation; 58 ± 18 years, and shoulder pain 

duration 3.9 ± 1.6 months) were randomized into two groups. The groups were tested before, 

directly after and 3 weeks after treatment. The intervention group was treated twice, with a 

week in between, with “dry needling” in MTrPs. The control group was also treated on two 

occasions but was instead given a superficial needle in the infraspinatus muscle. All subjects 

were treated by the same physiotherapist. 

Pain was evaluated on the VAS when subjects performed active shoulder flexion before and 

after treatment. Provocative tests for shoulder impingement (Neer sign, Hawkins-Kennedy 

test and Jobe test) as well as range of motion tests were performed before, after and three 

weeks after treatment. The frequencies of positive/negative provocative tests were presented. 

Shoulder function was evaluated with the QuickDASH questionnaire. Significance level 

p≤0.05 was used in the study and a tendency was identified between 0.05 ≤ p < 0.1. 

Results: There was a tendency (p=0.086) with decreased pain (VAS) in the intervention 

group after the treatment. Among the impingement tests only significant improved results was 

observed for Neer sign test three weeks after the treatment (p=0.025) No significant 

difference could be seen on the active shoulder mobility between before and after the 

treatment. The perceived function in the intervention group, measured with the Quick DASH 

questionnaire, showed a tendency (p=0.086) towards a better function. 

Conclusions: The study showed a tendency towards that”dry needling”  in MTrPs may affect 

impingement symptoms such as pain and function. The provocative tests for shoulder  

impingement, Neer sign, showed a significant decrease in pain after treatment. More studies  

with larger population is needed to make a statement about the effect of “dry needling” in  

MTrPs as a treatment for shoulder impingement symptoms. 

  



 

Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om behandling med ”dry 

needling” (intramuskulär nålstimulering) i myofasciella triggerpunkter (MTrPs) i 

rotatorcuffmuskulaturen kan påverka impingementsymptom såsom smärta vid 

provokationstester, axelledsrörlighet och funktion. Frågeställningarna var: Förändras 

smärtskattning på visuell analog skala(VAS) vid aktiv axelflexion efter jämfört med före 

behandling? Förändras de positiva provokationstesterna för impingement efter jämfört med 

före behandling? Förändras den aktiva axelledsrörligheten efter jämfört med före behandling? 

Förändras den självskattade funktionen efter jämfört med före behandling? 

Metod: Studien var en prospektiv randomiserad interventionsstudie, 19 forskningspersoner 

(fp) med impingementsymptom, (medelålder 58 ± 18 år, besvärsdurationens medeltid 3.9 ± 

1.6 mån), randomiserades till två grupper. Grupperna undersöktes före, direkt efter och tre 

veckor efter avslutad behandling. Interventionsgruppen behandlades vid två tillfällen, med en 

veckas mellanrum, med ”dry needling” i MTrPs medan kontrollgruppen vid två tillfällen 

istället fick en ytlig akupunkturnål i m infraspinatus. Behandlingen av alla fp utfördes av en 

och samma fysioterapeut. Smärta utvärderades med (VAS) vid aktiv axelflexion direkt före 

och efter behandling. Provokationstester (Neer sign, Hawkins-Kennedy test och Jobe test) 

samt rörlighetsmätning utfördes före, efter och tre veckor efter avslutad behandling. 

Frekvensen positiva/negativa provokationstesttest summerades. Funktionen utvärderades med 

frågeformuläret QuickDASH. Signifikansnivå p< 0.05 används i studien och en tendens 

identifierades mellan 0.05 ≤ p < 0.1. 

Resultat: Det fanns en tendens (p=0.086) till minskad smärta (VAS) i interventionsgruppen 

efter jämfört med före behandling. Bland impingementtesterna sågs enbart ett signifikant 

förbättrat resultat för Neers sign tre veckor efter avslutad behandling jämfört med före 

behandling (p=0.025). Ingen signifikant skillnad kunde ses gällande rörligheten före och efter 

behandling. Den upplevda funktionsförmågan mätt med frågeformuläret QuickDASH visade 

en tendens (p=0.086) mot bättre funktion i interventionsgruppen.  

Slutsats: Studien har visat tendenser på att ”dry needling” i MTrPs kan påverka 

impingementsymptom såsom minskad smärta och bättre självskattad funktion efter 

behandling jämfört med före. Impingementtestet Neer sign visade en signifikant minskad 

smärta efter behandling. Fler studier med större grupper, större ålderspann och längre 

behandlingstid behövs för att kunna uttala sig om effekten av ”dry needling” i MTrPs som 

behandlingsmetod vid impingementsymptom i axeln.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Axelsmärta är ett vanligt muskuloskelettalt problem hos både idrottare och de som är mindre 

fysiskt aktiva (Luime, Koes, Hendriksen, Burdorf, Verhagen, Miedema & Verhaar 2004; 

Koester, George & Kuhn 2005). Den vanligaste orsaken till axelsmärta anses vara 

subacromiellt impingement som är ett brett begrepp med multifaktoriella orsaker (Cools, 

Cambier & Witvrouw 2008). Kompression och mekanisk nötning av subacromiella strukturer 

framförallt vid armlyft ger smärta (Neer 1983) och många gånger uppstår inflammation och 

degeneration i slemsäckar och senor subacromiellt, och kan ibland leda till rotatorcuffrupturer 

(Koester, George & Kuhn 2005). Vissa författare (Moraes, Faria & Teixeira-Salmela 2008; 

Hildago-Lozano, Fernández-de-las-Peñas, Alonso-Blanco, Ge, Arendt-Nielsen & Arroyo-

Morales 2010) menar att myofasciella triggerpunkter (MTrPs) kan spela en viktig roll vid 

uppkomsten av impingementsymptom i axelleden. 

 

1.2 Bakgrund 

Impingement 

I litteraturen finns det beskrivet två typer av impingement beroende på var i axelleden den 

mekaniska påverkan sitter, subacromiellt (Neer 1983) eller inne i leden, mellan humerus och 

glenoidkanten (Walch, Boileau, Noel & Donell 1992). Vid subacromiellt impingement 

påverkas bursa och rotatorcuffsenor (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor och 

m. subscapularis) mellan humerus och acromion vilket ofta ger smärta i den mellersta delen 

av rörelsebanan vid abduktion (Cools, Cambier & Witvrouw 2008). Impingement 

klassificeras också utifrån orsaken till problemet, primärt eller sekundärt. Primärt 

impingement är strukturellt orsakad med förminskat utrymme under acromion. Detta kan bero 

på ostefyter, acromions vinkling, bursit eller förtjockade senor i rotatorcuff och biceps 

longum (Neer 1983). Sekundärt impingement är en relativ inskränkning av utrymmet, 

funktionellt orsakad av förändrad position av scapula, svaghet i muskler eller nervskador 

(Belling Sørensen & Jørgensen 2000). 

Den kliniska bilden vid impingement består av smärta i en viss del av rörelsebanan, 

krepetationer och muskelsvaghet (Park, Yokota, Gill, El Rassi & McFarland 2005).  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Luime%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15163107
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Koes%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15163107
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Hendriksen%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15163107
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Burdorf%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15163107
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Verhagen%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15163107
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Miedema%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15163107
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Verhaar%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15163107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moraes%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18201657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faria%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18201657
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teixeira-Salmela%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18201657
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Park%20HB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15995110
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Yokota%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15995110
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Gill%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15995110
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=El%20Rassi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15995110
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=McFarland%20EG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15995110
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Vid impingement finns en mängd bakomliggande faktorer såsom rotatorcuffpatologi 

(Harrison & Flatow 2011), axelinstabilitet (Morrison, Greenbaum & Einhorn 2000), 

bicepstendinoser/rupturer och labrumskador (Hsu, Miller & Curtis 2008) och ökad thorakal 

kyfos (Lewis, Green & Wright 2005). Flera studier har också visat förekomst av muskulär 

obalans i axel-skuldermuskulatur vilket eventuellt skulle kunna vara en bidragande orsak till 

impingement (Cools, Declercq, Cambier, Mahieu & Witvrouw 2007; Kibler, Sciascia & 

Wilkes 2012).  

Myofasciella triggerpunkter 

MTrPs definieras som ”en hyperirritabel punkt, 2-5 mm i diameter, i skelettmuskulatur som är 

associerad med en överkänslig palpabel knuta i ett spänt band”. Palpation av MTrPs 

producerar lokal och utstrålande, refererad, smärta och för personen en igenkännande smärta 

(figur 1). Vid palpation kan ses och kännas en karaktäristisk liten muskelryckning, kallad 

local twitch respons (LTR), vid palpation. Myofasciella triggerpunkter har beskrivits som en 

"extremt vanlig, men ändå ofta förbisedd" orsak till muskuloskelettal smärta. (Simons 2002) 

  

 

 
Figur 1. Exempel på refererad smärta, här från en myofasciell triggerpunkt i m. infraspinatus (Travell & Simons 
1999). 
 

I en studie av Skootsky, Jaeger och Oye (1989) hade 30 % av de personer som sökte sig till 

primärvården för muskuloskelettal smärta MTrPs. MTrPs i skuldermusklerna ger liknande 

symptom som andra orsaker till axelsmärtor kan ge, som till exempel smärta i vila och 

rörelse, sömnstörningar och vid undersökning positiva impingementtest (Simons1999). En 

aktiv MTrPs orsakar vilosmärta, ger nedsatt rörelseomfång i muskeln, försvagar muskeln och 

gör den mer uttröttbar medan en latent MTrPs ibland ger samma funktionsnedsättning men 

smärtar enbart vid palpation (Simons 2002).  

  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Harrison%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22052646
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Flatow%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22052646
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Morrison%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10736397
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Greenbaum%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10736397
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Einhorn%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10736397
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Hsu%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19064154
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Hsu%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19064154
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Curtis%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19064154
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Direkt trauma eller överbelastning av muskler, vid t ex långvarigt lågrepetitivt muskelarbete, 

excentriskt muskelarbete eller maximalt/submaximalt koncentriskt muskelarbete kan leda till 

att MTrPs utvecklas. En viktig faktor till uppkomsten av MTrPs är lokal muskulär ischemi 

som leder till sänkt pH och en efterföljande frisättning av inflammatoriska ämnen i 

muskelvävnaden (Gerwin 2014). Shah och Gilliams (2008) har i en studie bekräftat att 

biokemiska ämnen som förknippas med smärta, inflammation och intercellulär signalering är 

förhöjda i närheten av aktiva MTrPs. Vid mätning med elektromyografi (EMG) ses en ökad 

spontan elektrisk aktivitet i MTrPs jämfört med omkringliggande muskelfibrer. Den ökade 

aktiviteten anses bero på skada eller dysfunktion i motorändplattan, kontaktytan mellan nerv 

och muskel (Partanen, Ojala & Arokoski 2010). 

MTrPs diagnosticeras genom anamnes, klinisk undersökning och palpation. Objektiva 

mätmetoder som till exempel ultraljudsundersökning existerar men är kostsamma, 

tidskrävande och finns inte alltid tillgängliga på de kliniska mottagningarna (Gerwin 2014).  

I en studie om interbedömarreliabilitet av Bron, Franssen, Wensing och Oostendorp (2007) 

fann de att palpation är en pålitlig metod och ett reliabelt diagnostiskt verktyg vid 

diagnosticering av myofasciell smärta hos patienter med icke-traumatiskt axelsmärta.  

Behandlingsmetoder 

Olika typer av behandling vid axelsmärta, såsom fysioterapeutisk behandling och 

rehabilitering, injektioner, farmaka och kirurgi, har i randomiserade kontrollerade studier och 

i metaanalyser visat sig sakna vetenskapliga bevis eller vara motstridiga varför det är viktigt 

att försöka hitta förklaringar till smärtan oavsett om patienten diagnosticeras för impingement 

eller inte (Bron, de Gast, Dommerholt, Stegenga, Wensing & Oostendorp 2011). Manuella 

tekniker som t ex reciprok inhibition, stretching, kompression eller ”dry needling” (ibland 

kallat intramuskulär stimulering) kan inaktivera MTrPs (Simons 2002). I en studie av Bron et 

al. (2011) jämfördes behandling med manuell kompression av MTrPs tillsammans med 

stretch, kyla och hemövningar med en kontrollgrupp som stod på väntelista för behandling. 

Resultatet från den studien visade att antalet MTrPs och smärta minskade samt att självskattad 

funktion förbättrades. ”Dry needling” är en effektiv behandling av MTrPs och är tänkt att 

skapa förändringar i muskeln, förändringar som beskrevs redan 1979 av Lewit. Vid ”dry 

needling” sätts en tunn akupunkturnål in i MTrPs intramuskulärt och stimuleras manuellt. 

Svaret man får, LTR, är en ofrivillig reflexsammandragning av muskelfibrerna i den 

behandlade muskeln. Detta leder till minskad spänning i muskelfibern och därmed omedelbar 

smärtlindring (Lewit1979). De senaste undersökningarna i en reviewstudie 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Bron%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19066669
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Franssen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19066669
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Wensing%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19066669
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Oostendorp%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19066669
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Oostendorp%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19066669
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av Vulfson, Ratmansky och Kalichman (2012) om effektiviteten av ”dry needling” bekräftar 

slutsatserna från tidigare granskningar om att ”dry needling” är en effektiv metod för 

behandling av MTrPs. Antal behandlingar varierade från en till åtta, vanligen med en 

behandling per vecka. Djupet av nålens position är av stor betydelse för att uppnå varaktig 

lindring, nålen måste tränga ner i underliggande fascia och muskelvävnad (Vulfson, 

Ratmansky och Kalichman 2012). I en studie av Ceccherelli, Bordin, Gagliardi och Caravello 

(2001) jämfördes behandling, av skuldersmärta, med ytlig eller djup akupunktur. Vid ytlig 

akupunktur sattes nålen in cirka 2 mm. i huden medan djup akupunktur betydde att nålen 

fördes in på djupet i muskeln. Den grupp som erhållit djup akupunktur visade signifikant 

minskad smärta. Vulfson, Ratmansky och Kalichman (2012) beskriver också att ”dry 

needling” kan betraktas som en säker behandling om den utförs av adekvat utbildade läkare 

och fysioterapeuter. Särskild försiktighet är nödvändig i bröst- och halsregionens 

muskelvävnad.  

Utöver manuella tekniker behandlas MTrPs även med intramuskulära injektioner, terapeutiskt 

ultraljud, laser och ergonomisk rådgivning bland annat (Simons 2002).  

 

Undersökning och utvärderingsinstrument 

Smärtskalor 

De tre vanligaste smärtskattningsskalor som används är a) visuell analog skala 

(VAS) där smärtan markeras på en 100 mm lång linje, b) numerisk rating scale (NRS) där 

personen anger med en siffra mellan 1 och 10 för hur stark smärtan är samt c) verbal rating 

scale (VRS). VRS består av adjektiv som används för att beteckna smärtan. De vanligaste 

orden som används är: ingen smärta; lindrig smärta; måttlig smärta och svår eller intensiv 

smärta. Alla tre skalorna är validerade och reliabla samt enkla att använda praktiskt. 

(Williamson & Hoggart 2005). Bijur, Silver och Gallagher (2001) fann att VAS har hög 

tillförlitlighet vid bedömning av akut smärta jämfört med tidigare studier som hade varit 

fokuserade på kronisk eller postoperativ smärta. 

 

Impingementtest 

Tidig upptäckt av symptom och screening anses viktigt för att förebygga kroniska besvär. Ett 

flertal tester används i kliniken för att diagnosticera impingement i axelleden. De mest 

använda provokationstesterna (Koester, George & Kuhn 2005; Cools, Cambier & Witvrouw 

2008) där man komprimerar ihop mjukdelarna är Neer sign (Neer 1983), Hawkins-Kennedy 
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test (H-K)(Hawkins & Kennedy 1980) och Jobe test (Jobe & Jobe 1983). Neers test tolkas 

utifrån lokalisation av smärta vid testet. Smärta på framsidan av axeln ger en indikation för 

subacromiellt impingement medan smärta från baksidan tyder på impingement inne i leden. 

Jobe och H-K test anses positiva för subacromiell impingement vid smärtsvar. Dessa 

impingementtester har relativt hög sensitivitet men lägre specificitet för att bekräfta 

impingement (Cools, Cambier & Witvrouw 2008). I en systematisk review av ovan nämnda 

tester undersöktes reliabiliteten och man fann varierade kappavärdena för Neer sign från 0,10 

till 1,0, för H-K test från 0,10 till 0,91 och för Jobe test 0,44 till 0,94 (May, Chance-Larsen, 

Littlewood, Lomas & Saad 2010). Hegedus, Goode, Cook, Michener, Myer och Wright 

(2012) drar, i en uppdaterad reviewartikel, slutsatsen att en kombination av flera kliniska test 

tillsammans med anamnes och klinisk undersökning ger bättre diagnostisk noggrannhet. Det 

har dock inte beskrivet vilka tester tillsammans som skulle kunna vara ett bra testbatteri. 

 
Rörlighet 

Axelleden är den led i kroppen som har störst rörlighet. Bedömning av axelns rörelseomfång 

är en viktig del vid diagnosticering av besvär i axeln samt för utvärdering av behandling 

(Hayes, Walton, Szomor & Murrell 2001). Goniometer används ofta i kliniken för att mäta 

aktivt och passivt rörelseomfång. I en studie av Riddle, Rothstein och Lamb (1987) fann man 

att intrabedömarreliabiliteten vid mätning av passiv rörlighet i axelleden var mycket 

tillförlitligt oavsett om en liten eller stor goniometer användes. Reliabiliteten kunde vara 

tillförlitlig när olika fysioterapeuter utförde mätningar av flexion, abduktion och rotation, 

dock inte lika tillförlitligt som när mätningarna utfördes av samma fysioterapeut.  

 

Självskattad funktion 

I många studier används frågeformulär för att mäta funktion och livskvalitet som tillägg till 

övriga utvärderingar. 

Det självrapporterade frågeformuläret Disabilities of the arm, shoulder and head (DASH) är 

internationellt allmänt använt och innehåller 30 stycken flerdimensionella frågor, med fokus 

på fysisk funktion, smärta samt känslomässiga och sociala parametrar. Poängen varierar från 

0 till 100 där en högre poäng indikerar en högre funktionsnedsättning (Hudak, Amadio & 

Bombardier 1996). Det finns en förkortad version, QuickDASH, med 11 frågor som är 

reliabilitetstestad och validerad, QuickDASH har en god precision att upptäcka olika grad av 

funktionsnedsättning.  (Gummesson, Ward & Atroshi 2006).  

  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Hudak%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8773720
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Amadio%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8773720
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Bombardier%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8773720
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1.3 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om behandling med ”dry needling” i MTrPs i 

rotatorcuffmuskulaturen kan påverka impingementsymptom såsom smärta vid 

provokationstester, axelledsrörlighet och funktion. 

1.4 Hypotes 

”Dry needling” ger minskad rörelsesmärta och ökad axelledsrörlighet vid 

impingementsymptom till skillnad mot ytlig akupunktur som inte påverkar rörelsesmärta och 

axelledsrörlighet.  

1.5 Frågeställningar 

 Förändras smärtskattning på VAS vid aktiv axelflexion efter jämfört med före 

behandling? 

 Förändras de positiva provokationstesterna för impingement efter jämfört med före 

behandling? 

 Förändras den aktiva axelledsrörligheten efter jämfört med före behandling? 

 Förändras den självskattade funktionen efter jämfört med före behandling?  

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Studien var en prospektiv randomiserad interventionsstudie där personer med 

impingementsymptom randomiserades till två grupper. 

2.2 Deltagare 

Urval 

I syfte att standardisera studien besökte ansvarig fysioterapeut kollegor i Nacka och på 

Värmdö före studiestart och informerade om studien samt gick igenom flöde, 

undersökningsformulär och hur alla tester och mätningar skulle utföras. Mallar med text och 

bilder lämnades ut (figur 2, bilaga 2). Forskningspersoner (fp) lämpliga att delta i studien 

rekryterades från fysioterapeutkollegor och läkare på Värmdö under februari till november 

2014.  
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Figur 2. Flödesschema över hela studiens undersöknings- och behandlingsgång.  

Personen ringer till fysioterapeut för att boka tid. Kort 
information om axelstudien. Vid axelbesvär 

uppmanas personen att inte att ta smärtstillande före 
besöket. 

 

Personen kommer till undersökande fysioterapeut för 
bedömning.  Impingementtester görs. Se 

inkl/exklusionskriterier. 
Personen tillfrågas om intag av smärtstillande 

medicin. 
 
 

 Smärtfri aktiv rörlighet mäts 
Personen blir tillfrågad om att ingå i en axelstudie 

som kommer att innebära nålning. 
Forskningspersonen (fp) remitteras till behandlande 

fysioterapeut. 
 

 

Interventionsgrupp behandlas två gånger med en 
veckans mellanrum, av behandlande fysioterapeut. 

Smärta skattas på VAS före och efter beh. 
 

Kontrollgrupp behandlas två gånger med en veckans 
mellanrum, av behandlande fysioterapeut. 
Smärta skattas på VAS före och efter beh. 

Fp randomiseras till interventions- eller kontrollgrupp 
av behandlande fysioterapeut. 

 

Fp kommer tillbaka till undersökande fysioterapeut 
för nya tester (impingementtester och 

rörlighetsmätning), inom två dygn, efter behandling 
nummer två. 

 

Fp kommer tillbaka till undersökande fysioterapeut 
efter tre veckor för de sista testerna 

(impingementtester och rörlighetsmätning) samt 
lämnar in ett ifyllt Quick DASH. 

 

Data inhämtas från undersökande fysioterapeut och 
bearbetas till resultat av behandlande fysioterapeut.  

Skriftlig information och samtycke. 
Alla fyller i frågeformulär QuickDASH 
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Presumtiva fp som ringde direkt till fysioterapeuterna för att boka tid blev under samtalet kort 

informerade om axelstudien som skulle innebära behandling med nålar samt att de hade 

möjlighet att delta om de ville och om inklusionskriterier uppfylldes. De presumtiva fp 

uppmanades att inte ta smärtstillande medicin före besöket eftersom undersökning och tester 

skulle utföras utan påverkan av analgetika. Män och kvinnor över 18 år med icke traumatisk 

axelsmärta sedan minst två veckor, och som längst sex månader, inkluderades om två av tre 

provokationstester för impingement var positiva. Personer med känd reumatisk artrit, 

fibromyalgi, diabetes, neurologisk sjukdom, frozen shoulder, tidigare diagnosticerad 

nackskada eller tidigare operation i nack- eller skulderregion exkluderades från studien. 

Personer som fått kortisoninjektion i axeln senare än en månad före studiestart, medicinerade 

med inflammationshämmande medicin kontinuerligt eller fått annan behandling under den tid 

som studien pågick, exkluderades också. Dessutom exkluderades gravida om de var i första 

trimestern. 

 

19 fp inkluderades i studien. Demografiska data presenteras i tabell 1. 

2.3 Utförande 

Efter anamnes utfördes impingementtesterna (Neer sign, H-K test och Jobe test) (bilaga 3). 

Om det fanns minst två positiva impingementtest mättes smärtfri aktiv rörlighet i axelleden 

vid flexion, abduktion och utåtrotation (se § 2.4). De personer som uppfyllde samtliga 

inklusionskriterier tillfrågades om att ingå i en axelstudie som skulle innebära behandling med 

akupunkturnålar. Om fp tagit enstaka antiinflammatorisk eller smärtlindrande medicin 

noterades detta. 

Efter den första bedömningen kom fp till behandlande fysioterapeut. 

Fp fick läsa igenom information om studien (bilaga 4) samt lämna sitt skriftliga samtycke till 

att delta frivilligt (bilaga 5). De fick också information om att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande utan att det påverkade den sedvanliga fysioterapeutiska behandlingen.  

 

Randomisering: Konsekutivt placerades fp varannan gång i interventionsgruppen och 

varannan gång i kontrollgruppen. Varje fp fick ett nummer i syfte att avkoda alla 

undersöknings- och frågeformulär. Samtliga fp fick information om att studien skulle pågå 

cirka en månad och att under den månaden ingick två behandlingstillfällen och två 

undersöknings-/testtillfällen. Information gavs också om att alla resultat skulle redovisas på 
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gruppnivå så att ingen enskild individ kunde identifieras vid resultatredovisningen. Före 

behandlingsstart fyllde alla fp i frågeformuläret QuickDASH (Gummesson, Ward & Atroshi 

2006) (bilaga 6). 

Behandling 

Alla fp fick först svara på frågan om de medicinerade med blodförtunnande medicin. Fp i 

båda grupperna fick skatta smärta på VAS vid aktiv flexion före och direkt efter behandlingen 

med akupunkturnål (bilaga 7). 

 

Interventionsgruppen behandlades med ”dry needling” i MTrPs i m. supraspinatus, m. 

infraspinatus och/eller m. teres minor. Vid behandling låg fp på mage, de MTrPs palperades 

manuellt fram till dess att fp sa att smärtan var igenkänd och utstrålande. Nålen fördes in i 

muskelns MTrPs, vilken stimulerades till dess att fysioterapeuten såg att LTR uppkom. 

Nålens läge justerades efterhand tills inga fler smärtpunkter fanns i instickshålet. Nålen fick 

sedan sitta kvar 5 minuter. Palperingen fortsatte tills inga fler punkter hittades. Flera nålar 

användes om många MTrPs fanns i samma muskel eller om det fanns MTrPs i de andra 

omkringliggande musklerna. Antalet MTrPs och LTR noterades. När nålen togs bort 

användes kompress och kompression över instickshålet för att minimera blödning och 

hematom. Behandlingen tog cirka 30 minuter. Inga andra biverkningar annat än blåmärken i 

enstaka fall uppkom. 

 

På fp i kontrollgruppen, som också låg på mage, palperades de tre ovanstående beskrivna 

skuldermusklerna mycket lätt, för att ej stimulera MTrPs manuellt, och en ytlig nål sattes i 

hudområdet för akupunkturpunkt SI 11, Tianzong, (Andersson, Lund, Lundeberg & Stener-

Victorin 1998) i m. infraspinatus. Ingen stimulering av nålen gjordes och den fick sitta kvar 5 

minuter. När nålen togs bort användes kompress och kompression över instickshålet för att 

minimera blödning och hematom. Behandlingen tog cirka 20 minuter. 

Vid det andra behandlingstillfället behandlades fp på samma sätt som vid första tillfället. 

 

Båda grupperna behandlades av samma fysioterapeut vid de två tillfällena med en veckas 

mellanrum. Behandlande fysioterapeut har 16 års erfarenhet av nålbehandling och har 

genomgått kurs i ”dry needling”. Ingen av grupperna visste vilken typ av behandling de fick. 
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Akupukturnål (Seirin) med införingstub, diameter 0,30 mm och längd 50 mm, användes. 

Sedvanlig noggrannhet kring hygien i samband med nålning, enligt rekommendationer från 

Socialstyrelsen (2009), iakttogs.  

Uppföljande undersökning 

Vid uppföljningarna hos undersökande fysioterapeut utfördes impingementtesterna om igen 

och den smärtfria aktiva rörligheten i axelleden mättes i flexion, abduktion och utåtrotation.  

Den första uppföljningen gjordes samma dag eller senast inom två dygn efter andra 

behandlingstillfället. Efter ytterligare tre veckor skedde den sista mätningen. Då fyllde fp i 

frågeformuläret QuickDASH (bilaga 6) en andra gång. De undersökande fysioterapeuterna 

visste inte vilken typ av behandling fp hade fått. Fp kom till fysioterapeuten för mätningar 

ungefär vid samma tidpunkt vid alla tre mättillfällen och skulle inte ha intagit smärtlindrande 

medicin före testerna. Fp gick alltid till samma undersökande fysioterapeut och det var totalt 

fyra fysioterapeuter som genomförde undersökningarna. Dessa har 14 till 30 års erfarenhet av 

yrket. Undersökningsprotokoll och frågeformulär inhämtades från undersökande fysioterapeut 

och sammanställdes och analyserades av behandlande fysioterapeut.  

2.4 Mätmetoder 

Smärtskattning 

I studien användes VAS (Huskisson 1974) på vilken fp skattade sin smärta vid aktiv 

axelflexion före och efter behandling med akupunkturnålar. VAS är en 100 mm lång 

horisontell linje, där 0 längst till vänster motsvarar ingen smärta och 100, längst till höger 

motsvarar värsta tänkbara smärta. Fp markerade sin smärta genom att rita en markering på 

linjen. Värdet mättes med linjal i mm. VAS är en valid och reliabel skala (Huskisson 1974, 

Williamson & Hoggart 2005). 
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Impingementtester 

De provokationstesttest för impingement som användes var Neer sign (Neer 1983) (figur 3), 

H-K test (Hawkins & Kennedy 1980) (figur 4) och Jobe test (Jobe & Jobe 1983) (figur 5) 

vilka mättes i sittande. Om fp angav smärta ansågs testet positivt.  

 

 
Figur 3. Neer sign, scapula stabilseras genom tryck kaudalt på axeln, armen inåtroteras och lyfts passivt till 

maximal flexion. 

 

 
Figur 4. Hawkins-Kennedy test, scapula stabilseras genom tryck kaudalt på axeln, armen flekteras till 90 grader 

med 90 graders flekterad armbåge, armen inåtroteras samt kan föras mot ytterligare adduktion. 
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Figur 5. Jobe test, maximalt inåtroterade armar lyfts till 90 graders elevation i scapulaplanet, fysioterapeuten 

lägger på ett motstånd kaudalt och ber samtidigt som fp fortsätter lyfta armarna uppåt. Jobe test är positivt vid 

smärtsvar från smärtande armen. 
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Axelrörlighet 

Den aktiva rörligheten i skulderleden mättes i flexion (figur 6) och abduktion (figur 7) med fp 

sittande på en stol med fötterna i golvet samt i utåtrotation (figur 8) med fp ryggliggande. 

Rörelsen som skulle utföras demonstrerades först för fp som sedan utförde en aktiv rörelse. 

Det smärtfria rörelseomfånget mättes i grader, med hjälp av en goniometer av plast (KEBO 

Care, 25 cm långa skänklar). När fp angav smärta noterades grader.  

  

 
Figur 6. Skulderflexion mättes med extenderad armbåge och tummen pekandes uppåt. Flexionsvinkeln 

definieradeses genom att rikta in den ena vinkelmätaren mot den laterala humerusepikondylen, i mitten av fossa 

glenoidale och den andra i en vertikal linje i frontalplanet (Jain, Wilcox, Katz & Higgins 2013). 

 

 
Figur 7. Skulderabduktion mättes med extenderad armbåge och tummen pekandes uppåt. Abduktionsvinkeln 

definierades genom att rikta in vinkelmätaren mot den laterala humerusepikondylen, i mitten av den bakre 

glenohumeral ledspalten och den andra i en vertikal linje i sagittalplanet (Jain, Wilcox, Katz & Higgins 2013). 

  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Jain%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332909
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Wilcox%20RB%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332909
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Katz%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332909
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Jain%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332909
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Wilcox%20RB%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332909
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Katz%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332909
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Figur 8. Utåtrotation i skulderleden utfördes med axelleden i 0° abduktion, armbågen i 90° flexion och tummen 

pekandes uppåt. Rotationsvinkeln definierades genom att rikta in den ena vinkelmätaren mot processus 

styloideus ulna och olecranon och den andra i en horisontell linje i transversalplanet (Jain, Wilcox, Katz & 

Higgins 2013). 

Självskattad funktion 

Kön, ålder, arbete, fysisk aktivitet, besvär från höger eller vänster axel, dominant hand och 

besvärsduration antecknades och fp fick fylla i frågeformuläret QuickDASH (bilaga 6).  

DASH frågeformulär är ett frågeformulär som mäter funktionsnedsättning i arm, axel och 

hand under den senaste veckan. I denna studie användes en förkortad version på svenska med 

11 frågor som handlar om aktivitet och symptom. QuickDASH fylldes i före behandlingsstart 

och tre veckor efter avslutad behandling. Svarsalternativen poängsattes från 1 (ingen svårighet 

att utföra/inga symptom) till 5 (omöjligt att utföra/mycket svåra symptom). Minst tio av de 

elva frågorna måste vara besvarade. Poängen summerades och räknades ut enligt QuickDASH 

score. Maximalt poäng vid omöjligt att utföra/mycket svåra symptom är 100 (Gummesson, 

Ward & Atroshi 2006).  

2.5 Etiska överväganden 

Innan behandlingsstart fick fp läsa en skriftlig information om studien om frivilligheten och 

vilka personer som ansvarade för studien och genomförandet (bilaga 4). Skriftligt samtycke 

för deltagande lämnades till projektledaren (bilaga 5). Fp personnummer avkodades. Samtliga 

skattningar och formulär hölls sedan förvarade i låsta skåp som endast undersökande eller 

behandlande fysioterapeut hade tillgång till. Både interventions- och kontrollgrupp fick under 

studiens gång endast behandling med nålar. Detta för att inga andra behandlingsmetoder 

skulle kunna påverka resultatet. Eftersom studien pågick under så kort tid som en månad 

ansågs det rimligt även för kontrollgruppen. En biverkning av nålbehandling är att det kan 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Jain%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332909
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Wilcox%20RB%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332909
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Katz%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332909
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uppstå en minimal blödning med efterföljande hematom, när man tar bort nålen, detta 

informerades alla om. Genom att använda kompress och kompression på instickshålet i 

samband med att nålen tas bort minimeras blödningen. Direkt efter studiens slut erbjöds alla 

fortsatt behandling som inkluderade ”dry needling” samt annan behandling som t ex träning. 

Journalföringen utfördes på sedvanligt vis enligt journallagen. Inga resultat redovisades på 

individnivå. 

2.6 Statistik 

All data bearbetades i statistikprogrammet Statistica version 12 (StatSoft Inc, USA) samt 

Microsoft office excel (Microsoft Corporation, USA). För utvärdering av smärta mätt på VAS 

före och efter behandling användes Wilcoxon Matched Pairs Test. För utvärdering av 

eventuella skillnader i fördelningen av positiva/negativa svar vid impingementtesterna mellan 

grupper och mättillfällen (före och efter behandling samt vid uppföljning tre veckor efter 

avslutad behandling) användes Pearson Chi-square test. För utvärdering av eventuella 

skillnader i axelrörlighet mellan grupperna (intervention och kontroll) användes en två-vägs 

ANOVA med två faktorer: rörelse (flexion, abduktion och utåtrotation) och tillfälle (före och 

efter behandling samt vid uppföljning tre veckor efter avslutad behandling). Shapiro-Wilk´s 

test användes för att utvärdera normalfördelningen av data som inkluderades i ANOVA. För 

utvärdering av självskattad funktionsförmåga användes Wilcoxon Matched Pairs Test. Den 

deskriptiva statistiken redovisas som a) medelvärde, standarddeviation (SD) för demografisk 

data, b) frekvens vid Pearson Chi-square test, c) medianvärde och spridning (minimum till 

maximum) vid Wilcoxon Matched Pairs Test samt d) 95 % konfidenceintervall vid ANOVA. 

Signifikansnivå p< 0.05 används i studien och en tendens identifierades mellan 0.05 ≤ p < 0.1. 
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3 Resultat 

3.1 Forskningspersoner 

Nitton fp inkluderades i studien efter att inklusionskriterierna uppfyllts (tabell 1), 11 kvinnor 

och åtta män. Medelåldern var 58 ± 18 år, nio personer yrkesarbetande och tio personer var 

pensionärer. Besvärsdurationen varierade från en till fem och halv månad, medeltiden var 3.9 

± 1.6 mån. Fjorton fp hade besvär från höger axel och fem från vänster axel, av dessa var det 

sex fp som hade besvär i motsatt sida mot sin dominanta hand, tre i varje grupp. Alla fp 

fullföljde studien. 

 
Tabell 1.  

Beskrivning av de 19 fp som ingick i studiens interventions- respektive kontrollgrupp samt antal nålar som fp i 

medeltal behandlades med. 

 Interventionsgrupp Kontrollgrupp 

Kvinnor/Män 6/4 5/4 

Ålder 60 ± 14 år 55 ± 22 år 

Besvärsduration 3.8 ± 1.6 mån 4.0 ± 1.6 mån 

Besvär i hö/vä axel 8/2 6/3 

Yrkesarbete/Pensionär 5/5 4/5 

VAS före behandling 45.5 (median) 48 (median) 

Neer sign före behandling 8 positiva test 7 positiva test 

Flexion före behandling 131 ± 29 grader 145 ± 17 grader 

QuickDASH före behandling 28.4 poäng (median) 31.8 poäng (median) 

Antal nålar 1-4 nålar 
medel: 1.7 nålar beh. 1 
medel: 2 nålar beh. 2 

1 nål vid varje behandling 

 

3.2 Mätningar 

Smärta 

Det fanns en tendens (p=0.086) till minskad smärta i interventionsgruppen efter behandling 

två jämfört med före behandling vad gällde smärtskattning på VAS (tabell 2). För 

kontrollgruppen sågs ingen skillnad efter jämfört med före behandling (p=0.500). 
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Tabell 2.  

Smärtskattning på VAS före och efter behandling ett och två för fp i interventions- respektive kontrollgrupp. 0 

motsvarar ingen smärta och 100 motsvarar värsta tänkbara smärta. 

  Median Spridning (min-max) 

Intervention Före beh. 1 45.5 1-82 

 Efter beh. 1 32.5 1-78 

 Före beh. 2 25.5 1-73 

 Efter beh. 2 22.0 1-78 

Kontroll Före beh. 1 48.0 9-80 

 Efter beh. 1 44 3-55 

 Före beh. 2 52 9-72 

 Efter beh. 2 32.0 5-79 

 

Impingementtester 

För impingementtesterna sågs ett signifikant resultat vilket var för Neers sign före jämfört 

med tre veckor efter avslutad behandling (p=0.025) i interventionsgruppen. För 

kontrollgruppen sågs inget signifikant resultat (p=0.317). 

I interventionsgruppen hade åtta fp ett positivt impingementtest (Neers sign) före behandling. 

Tre veckor efter avslutad behandling hade enbart tre fp positivt svar. I kontrollgruppen var 

motsvarande värden sju positiva impingementtest före och fem positiva test efter avslutad 

behandling (tabell 3).  

 
Tabell 3.  

Antal negativa (smärtfri)/positiva (smärtande) impingementtest före, efter och tre veckor efter avslutad 

behandling (n = 19). 

  Neer 
Positiva test 

Neer 
p<0.05 

H-K 
Positiva test 

H-K 
p<0.05 

Jobe 
Positiva test 

Jobe 
p<0.05 

Intervention Före beh 8  9  9  

 Efter beh 5  8  7  

 3 v. efter 3 0.025* 6 0.121 6 0.121 

Kontroll Före beh 7  9  7  

 Efter beh 7  9  6  

 3 v. efter 5 0.317 8 0.303 6 0.599 

*Signifikant skillnad före och tre veckor efter avslutad behandling (p=0.025). 
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Axelrörlighet 

Ingen signifikant skillnad kunde ses gällande rörligheten före och efter behandling samt tre 

veckor efter avslutad behandling (figur 9). Alla värden är redovisade som medelvärden för 

respektive grupp. Axelflexionen förbättrades från 131 ±29 grader till 154 ±19 grader för 

interventionsgruppen, kontrollgruppen uppmätte 145 ±17 grader före och 145 ±29 grader efter 

behandling. Axelabduktionen förbättrades från 96 ±28 grader före behandling till 123 ±42 

grader efter behandling för interventionsgruppen. För kontrollgruppen var motsvarande 

värden före behandling 104 ±31 grader och efter behandling 121 ±39 grader. Utåtrotationen i 

axeln förbättrades från 62 ±18 grader före behandling till 70 ±15 grader efter behandling för 

interventionsgruppen. För kontrollgruppen var motsvarande värden före behandling 61±15 

grader och efter behandling 66 ±17grader. Grupperna var normalfördelade. 

 

RÖRELSE*TILLFÄLL*Grupp; LS Means

Current effect: F(4, 68)=.66943, p=.61543

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figur 9. Medelvärde samt 95-% konfidensintervall för vinkelvärdet (grader) vid rörlighetsmätning vid flexion, 

abduktion och utåtrotation före (blå linjer) och efter behandling (röda linjer) samt tre veckor efter avslutad 

behandling (gröna linjer). N=18 fp. En fp exkluderades på grund av missvisande axelflexionsvärde vid ett 

mättillfälle (n = 18).  
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Självskattad funktion 

Frågeformuläret QuickDASH visade inte någon signifikant skillnad (tabell 4) men en tendens 

mot bättre funktion uppmättes i interventionsgruppen (p=0.086). 

 
Tabell 4. Skillnader i självskattad funktionsförmåga utvärderat med självskattningsformuläret QuickDASH före 

behandlingsstart samt tre veckor efter avslutad behandling för fp i interventions- respektive kontrollgrupp. Ingen 

svårighet/inga symptom motsvaras av 0, omöjligt att utföra/mycket svåra symptom motsvaras av 100 efter 

beräkning med QuickDASH score (n = 19). 

  Median Spridning (min-max) p<0.05 

Intervention QuickDASH 

före 

28.4 7.5-50  

 QuickDASH 

efter 

19.3 0-36.4 0.086 

Kontroll QuickDASH 

före 

31.8 13.6-50  

 QuickDASH 

Efter 

29.5 13.6-47.7 0.263 
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4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om behandling med ”dry needling” i MTrPs i 

rotatorcuff-muskulaturen kan påverka impingementsymptom såsom smärta vid 

provokationstester, axelledsrörlighet och funktion.  

Styrkor i studien är att fp och undersökande fysioterapeuter var blindade för vilken 

behandling fp fick och att ingen annan behandling gavs under den månad som studien pågick. 

Den största svagheten i denna studie är att forskningsgruppen är liten. Fp hade relativt få 

MTrPs och fp fick endast två behandlingar på grund av begränsad tid för studien vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

 

Styrkan med denna studie var att behandlingen i interventionsgruppen jämfördes med en 

kontrollerad ytlig akupunkturbehandling varvid ingen annan fysioterapeutisk behandling har 

kunnat påverka resultatet. Avsikten var att identifiera och undersöka fp i primärvården varpå 

enkla och standardiserad tester/mätningar tillämpades. Före studiestart informerades ett antal 

fysioterapeuter på olika mottagningar i Nacka/Värmdöregionen om syfte och genomförande 

av studien. Fysioterapeuterna uppmanades om att hjälpa till med rekryteringen av deltagare 

till studien och fysioterapeuterna ställde sig mycket positiva till detta.  

I praktiken kom studien att genomföras med hjälp av endast fyra undersökande 

fysioterapeuter med ett begränsat relevant patientunderlag, trots att rekryteringstiden 

förlängdes till den dubbla. Forskningsgruppen kom därav att omfattat totalt 19 fp. En i 

efterhand genomförd powerberäkning baserad på i studien uppmätta värden vid 

rörlighetstesterna indikerade att forskningsgruppen borde varit 36 fp för att påvisa ett 

statistiskt säkerställt resultat. 

Ett antal tillfrågade patienter tackade också nej till att delta i studien då behandlingen bestod 

av nålning, vilket också bidrog till att forskningsunderlaget blev mindre än förväntat. 

 

En svaghet i studien är också att vi inte vet vad fp gjort under den månad studien pågick då 

ingen aktivitetsdagbok fördes. Studien påbörjades i februari och avslutades i november. Man 

kan tänka sig att det under perioden utfördes snöskottning, trädgårdsskötsel med mera som 

kan ha påverkat fp besvär i olika utsträckning. 
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Behandling 

När fp kom till det första behandlingstillfället var det inte säkert om det skulle finnas några 

MTrPs att behandla då detta inte var undersökt och heller inte ingick i inklusionskriterierna. 

Det är dock ovanligt att man inte hittar någon MTrPs vid manuell palpation även om den inte 

är symptomgivande med smärta. Samtliga fp hade minst en MTrPs och som mest fyra. 

Erfarenhetsmässigt är det relativt få punkter, vilket kan ha påverkat resultatet. Kanske hör de 

fåtal punkter ihop med den relativt höga medelåldern i studiegruppen och att det inte var 

MTrPs som var den primära orsaken till impingementsymptomen.  

I denna studie användes en till fyra nålar vid varje behandlingstillfälle. I en studie av Osborne 

och Gatt (2010) användes fem till 12 nålar vid ett enda behandlingstillfälle. Behandling med 

”dry needling” kan upplevas obehagligt och smärtande när nålen träffar MTrPs och det är inte 

ovanligt med mer obehag samma dag. På grund av detta valde fysioterapeuten att begränsa 

antalet nålar. Vid några tillfällen beskrev fp en momentan smärtlindring som höll i sig.  

Endast två behandlingstillfällen med en veckas mellanrum samt uppföljning efter tre veckor 

erbjöds fp, då tiden för studien var begränsad. Eventuellt hade resultatet sett annorlunda ut 

med fler behandlingar och längre uppföljningstid. I en studie som visat signifikant förbättring 

vid plantar fascit med ”dry needling” erhöll fp behandling en gång per vecka under sex 

veckor samt fp följdes under tolv veckor (Cotchett, Munteanu & Landorf 2014). I studien 

fann man att den största effekten av behandlingen kom efter sex veckor. Studier med 

långtidsuppföljningar längre än tre månader har inte hittats. 

En styrka i studien är att fp inte visste vilken typ av behandling de fick. Behandlande 

fysioterapeut kunde inte vara blindad i denna studie men alla tester och mätningar utfördes av 

fysioterapeuter som inte visste vilken typ av behandling fp fått, vilket är en styrka i studien.  

 

Smärtskattning 

Det finns flera studier som visat att VAS är ett valididerat och reliabelt mätinstrument på 

kronisk smärta men också validerat för akut smärta (Williamson & Hoggart 2005). Bijur, 

Silver och Gallagher (2001) testade reliabiliteten vid akut smärta, då främst vid mag- och 

genitala smärtor. De fann att VAS är tillräckligt reliabelt instrument för att mäta förändring av 

smärtan för samma individ och mer reproducerbart vid högre intensitet av smärta jämfört med 

vid måttlig smärtintensitet. Studien visade inte på några signifikanta skillnader beroende på 

var smärtan satt, ålder eller kön. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munteanu%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landorf%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700136
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I den här studien skattades smärtan på VAS direkt före och direkt efter behandling vid aktiv 

flexion, då den rörelsen beskrivs som besvärlig i patienternas dagliga aktiviteter som till 

exempel att dra en tröja över huvudet eller nå något i ett skåp.  

Ute på de kliniska mottagningarna är VAS en väl använd skala och många patienter är 

välbekanta med den vilket kan göra det relativt enkelt att skatta sin smärta. Samtidigt tycker 

många som aldrig sett skalan tidigare att det är väldigt svårt att skatta sin smärta. Detta kan ge 

missvisande svar vid första skattningen jämfört med efterkommande då patienten hunnit 

fundera på hur skattningen går till. 

I denna studie användes VAS för utvärdering av smärta då VAS är ett väl använt 

utvärderingsinstrument vid behandling av MTrPs utifrån tidigare forskning (Hidalgo-Lozano, 

Fernádez-de-las-Peñas, Díaz-Rodríguez, González-Iglesias, Palacios-Cenã & Arroyo-Morales 

2011; Vulfson, Ratmansky och Kalichman 2012). Som alternativ till VAS kunde NRS istället 

ha använts. Williamson och Hoggart (2005) fann i sin studie att i forskningssammanhang är 

NRS förmodligen mer användbart som verktyg för bedömning av smärta än VAS och VRS. 

Dock påminner skalorna om varandra för det handlar om att skatta smärtan med en siffra, 

antingen som man ser (VAS) eller bara som ett nummer (NRS).  

 

Impingementtester 

Hegedus et al. (2012) har funnit att det är bäst att använda ett batteri av tester för att kunna 

ställa en klinisk diagnos vid impingement, dock anser de att det behövs fler och större studier 

för att klargöra vilka tester som tillsammans ska användas i ett testbatteri. Med den studien 

som bakgrund valdes tre ofta använda impingementtest ut till denna studie. De 

provokationstester för impingement som var med i studien används frekvent på de kliniska 

mottagningarna och de flesta fysioterapeuter är bekanta med testerna. Hur testerna skulle 

genomföras instruerades före studiestart, när fp angav smärta ansågs testet positivt. Det kan 

dock vara så att en fysioterapeut bedömt ett test positivt tidigare än en annan vilket kan ha 

påverkat antalet positiva/negativa test. Ibland kan det också vara svårt att tolka patienternas 

uttryck för om det känns eller om det smärtar. Istället för att enbart använda 

provokationstesterna för impingement skulle en kombination med olika test kanske inkluderat 

fler fp. I en studie av Park et al. (2005) fann de att den bästa kombinationen för att 

diagnosticera impingement i axeln var H-K test, ”painful arc” och muskelsvaghet vid test av 

m. infraspinatus vid utåtrotation med böjd armbåge placerad i midjan. För att få vetenskapligt 

mätbara värden på muskelstyrka så krävs tillgång till objektiv styrkemätningsutrustning vilket 

inte kunde garanteras på primärvårdsmottagningarna i denna studie.  
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Axelrörlighet 

Enligt Boone, Azen, Lin, Spence, Baron och Lee (1978) är goniometriska mätningar 

tillförlitliga när det utförs av samma fysioterapeut. I denna studie utfördes alla 

rörlighetsmätningar på enskild fp av samma fysioterapeut. Då det var fyra fysioterapeuter som 

var involverade i mätningarna så är det troligt att det trots givna instruktioner förekom viss 

form av variation i utförandet. Eventuella variationer bedöms dock ej ha någon relevans för 

resultatet då de är konstanta i relation till fp. En miss i studiens standardisering var att det ej 

fanns beskrivet hur noga mätningen i antalet grader skulle identifieras men det tycks som att 

värdena var avrundade till närmaste fem- eller tiotal. Boone et al.(1978) fann i sin studie att 

när samma rörelse mäts av samma fysioterapeut så krävs tre till fyra graders ökning för att 

man ska kunna påstå att det skett en förbättring. 

Vid impingement i axelleden är sällan rörelse i utåtrotation smärtande. Denna rörelse valdes 

att tas med för att även mäta en rörelse som inte provocerade smärta vid undersökningen. Ett 

alternativ test skulle kunna ha varit att istället ha inkluderat ett funktionellt rörlighetstest i 

studien, som till exempel hand på rygg vilket ofta är smärtsamt för patienter med 

impingement. Det svåra med det testet är hur man ska standardisera mätningen. I många 

studier mäts både aktiv och passiv rörlighet men eftersom MTrPs påverkar musklernas 

funktion var det den aktiva rörligheten som var intressant att studera. 

 

Självskattad funktion 

DASH anses vara ett av de bästa frågeformulären för patienter med skuldersymptom och är 

reliabelt och validerat. (Beaton, Katz, Fossel, Wright, Tarasuk & Bombardier 2001). 

Gummesson, Ward och Atroshi (2006) reliabilitetstestade och validerade en förkortad version 

med 11 frågor. Denna valdes till denna studie eftersom den förekommer i många studier. Fem 

av frågorna handlade om att utföra en rörelse med en hand/arm vilket då normalt görs med 

den dominanta handen. De fp som hade besvär från icke dominant sida ställde sig undrande 

till dessa frågor och uppmanades att tänka sig rörelsen med den smärtande armen. Man kan 

tänka sig att svaren på dessa frågor kan ha blivit missvisande på det sättet att de angav ingen 

svårighet/inga symptom både före och efter behandling. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Det fanns en tendens till minskad smärta i interventionsgruppen efter behandling två jämfört 

med före behandling vad gällde smärtskattning på VAS medan det för kontrollgruppen inte 

visade någon sådan tendens. För impingementtesterna sågs ett signifikant resultat vilket var 

för Neers sign före jämfört med tre veckor efter avslutad behandling (p=0.025) i 

interventionsgruppen. För kontrollgruppen sågs inget signifikant resultat. Ingen signifikant 

skillnad kunde ses gällande rörligheten före och efter behandling samt tre veckor efter 

avslutad behandling. Frågeformuläret QuickDASH visade inte någon signifikant skillnad men 

en tendens mot bättre funktion uppmättes i interventionsgruppen. 

 

En begränsning i denna studie var att forskningsgruppen bestod av få fp, underlaget visade sig 

vara mer begränsat än vad som tidigare bedömts. Medelåldern på fp var relativt hög vilket kan 

ha påverkat resultat. Det äldre klientelet har antagligen mer strukturella orsaker, med 

degenerativa förändringar, som troligen svarar sämre på enbart behandling av MTrPs, jämfört 

med ett yngre klientel. 

En annan begränsning i studien, var fåtalet behandlingar med ”dry needling”. I tidigare 

studier har fp vanligen behandlats från en gång upp till åtta gånger med en veckas 

mellannrum (Vulfson, Ratmansky & Kalichman 2012). Av tidsskäl valdes enbart två 

behandlingar i denna studie vilket sannolikt har påverkat resultatet i form av få signifikanta 

behandlingseffekter. Utifrån tidigare studier finns det patienter som blir besvärsfria på några 

få behandlingar. Vanligen behövs fler upprepade behandlingar med tillägg av egenövningar 

att arbeta med mellan behandlingstillfällena. I denna studie fick inte fp någon annan 

behandling under den månad som studien pågick vilket är ytterligare en faktor som kan ha 

påverkat resultatet.  

Det har varit svårt att hitta studier som jämför manuell kompression med ”dry needling” vid 

behandling av MTrPs vilket hade varit intressant. För behandlaren är det mindre fysiskt 

belastande att använda sig av nålar, detta skulle då kunna vara ett förstahandsval vid 

behandling av MTrPs ur ergonomisk synvinkel. Det finns patienter som är tveksamma till att 

bli behandlade med nålar, om man då kunde styrka de positiva behandlingseffekterna av ”dry 

needling” kanske de skulle kunna tänka sig att prova den behandlingen. Många har haft sina 

besvär en längre tid och skulle kanske relativt snabbt få en förbättring? 

  



 

25 

 

Smärtskattning 

I denna studie fanns en tendens (p=0.086) till minskad smärta efter behandling med ”dry 

needling” medan ingen skillnad sågs för kontrollgruppen, och detta efter endast två 

behandlingar med en veckas mellanrum. Den momentana smärtlindring som Lewit (1979) 

beskriver med direkt påverkan på spänningen i MTrPs sågs inte i denna studie. En snabb 

smärtlindring är till gagn för patienter varför det vore mycket intressant att studera detta 

vidare med större interventionsgrupper. Smärtskattningen (VAS) vid axelflexion visar en 

tendens till minskad smärta vilket också stöds utav en konstaterad men ej statistiskt 

säkerställd ökad rörlighet vid axelflexion. Kanske hade man sett en förändring på VAS 

skattningen om även den hade gjorts vid uppföljningen efter 3 veckor. Det hade troligen varit 

intressant om fp hade skattat VAS vid axelabduktion, då den rörelsen vanligen är smärtande, 

ofta i kombination med inåtrotation, vid impingement. (Koester, George & Kuhn 2005).  

 

Impingementtester 

Det enda signifikanta resultatet var Neer sign (p=0.025) medan såväl H-K som Jobe test 

uppvisade ej statistiskt säkerställt förbättrade resultat om cirka 33% för interventionsgruppen 

när man räknar förändringen i antal positiva impingementtest före och efter behandling. Vid 

Neer sign förs armen upp passivt i axelflexion, samma rörelse som interventionsgruppen 

också haft tendens till minskad smärta i. Skillnaden var att då utfördes rörelsen aktivt. 

Hegedus et al (2012) beskrev i sin studie att H-K test var det mest sensitiva testet när de 

jämförde Neer sign, H-K och ”painful arc” vid impingementsymtom. Kontrollgruppen 

uppvisade under samma period ingen förbättring. 

 

Axelrörlighet 

Även om det inte fanns några signifikanta förbättringar i axelrörligheten kunde studien 

konstatera en icke statistiskt säkerställd ökad axelrörlighet (medelvärde för flexion 23 grader, 

abduktion 27 grader och utåtrotation åtta grader) för fp inom interventionsgruppen. Även 

kontrollgruppens medelvärden ökade i abduktion med 17 grader och utåtrotation med fem 

grader. I flexionen sågs ingen förändring för kontrollgruppen. 

För att det inte skulle bli allt för många mätningar så valdes tre rörelser ut. Den 

symptomgivande rörelsen vid impingement är framför allt inåtrotation, så kanske hade man 

sett ett annat resultat om man valt att mäta inåtrotation istället för utåtrotation. Utåtrotationen 

var den rörelse som var minst påverkad i forskningsgruppen.  
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Självskattad funktion 

Frågeformuläret QuickDASH visade inte någon signifikant skillnad men en tendens mot 

bättre funktion uppmättes i interventionsgruppen. Eventuellt hade ett annat frågeformulär, 

med frågor som inte påverkades av dominant hand, påverkat resultatet.  

I en studie på personer med smärta i skulderregionen jämfördes ”dry needling” med sham 

akupunktur (sex behandlingar under fyra veckor) och livskvaliteten utvärderades med 

frågeformuläret SF-36. Livskvaliteten förbättrades signifikant i interventionsgruppen (Tekin, 

Akarsu, Durmus, Cakar, Dincer & Kiralp 2013). SF-36 omfattar frågor om hela kroppen, både 

kroppslig och själslig hälsa, begränsningar i aktiviteter och hur stor del av tiden som personen 

varit begränsad på grund av sitt besvär. SF-36 är mer omfattande än QuickDASH men det är 

inte säkert att det formuläret hade gett ett mer rättvisande svar för personer med axelbesvär. 

4.3 Framtida forskning 

Studier har visat att ”dry needling” har effekt på smärta, muskelspänning och 

rörlighetsomfång (Lewit 1979; Simons 2002; Vulfson, Ratmansky & Kalichman 2012) men 

det finns behov av ytterligare forskning inom området för att utvärdera till exempel antalet 

nålar och antalet behandlingar som krävs för en så optimal behandling som möjligt. ”Dry 

needling” är en relativt enkel och snabb behandlingsmetod vilket skulle kunna vara effektivt 

för både patienter och behandlare. Att göra en liknande studie på fp som fått impingement 

verifierat, till exempel med MR, där orsaken är en relativ inskränkning av det subacromiella 

utrymmet (sekundär impingement), skulle vara intressant, kanske finns det större potential till 

förbättring av MTrPs då? Alternativt vore det intressant att ha två interventionsgrupper, en 

yngre och en äldre population, samt en kontrollgrupp för att utröna eventuella skillnader. Att 

studera långtidseffekter vore också spännande. 

 

5 Konklusion 

Studien har visat tendenser på att ”dry needling” i MTrPs kan påverka impingementsymptom 

såsom minskad smärta och bättre självskattad funktion efter behandling jämfört med före. 

Impingementtestet Neer sign visade en signifikant minskad smärta efter behandling. Fler 

studier med större grupper, större ålderspann och längre behandlingstid behövs för att kunna 

uttala sig om effekten av ”dry needling” i MTrPs som behandlingsmetod vid 

impingementsymptom i axeln.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tekin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23138883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akarsu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23138883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Durmu%C5%9F%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23138883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cakar%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23138883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Din%C3%A7er%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23138883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C4%B1ralp%20MZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23138883


 

27 

 

Tack till: 

Ett innerligt varmt tack till handledare Anna Bjerkefors för engagerat stöd, synpunkter och 

uppmuntran under studiens alla faser. Ett stort tack till mina fysioterapeutkollegor som 

utförde alla mätningar, utan er hade det inte blivit något resultat.
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
 

Syftet: att undersöka om behandling med dry needling i rotatorcuffmuskulaturen kan påverka 

impingementsymptom såsom smärta vid provokationstester, axelledsrörlighet och funktion.  

Frågeställningarna: 

Förändras smärtskattning på VAS vid aktiv axelflexion efter jämfört med före behandling? 

Förändras de positiva provokationstesterna för impingement efter jämfört med före 

behandling? 

Förändras den aktiva axelledsrörligheten efter jämfört med före behandling? 

Förändras den självskattade funktionen efter jämfört med före behandling?  

 
Vilka sökord har du använt? 
Shoulder impingement. Subacromial impingement syndrome. Myofascial trigger points/pain. 
Dry needling. Needling therapy. 
Pain rating scales. Impingement test. Neer sign. Hawkins-Kennedy test. Jobe test. Shoulder 
flexibility. Physical tests. DASH. 
 
 
  
Var har du sökt? 
Framför allt i PubMed databas, både i KI:s och GIH: s bibliotek. 
Google. 
Referenser i artiklar. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: subacromial impingement and myofascial trigger points. 
PubMed: myofascial trigger points and dry needling. 
Pubmed: subacromial impingement syndrome and clinical test  
 
Google: socialstyrelsen-akupunktur 
 

 
Kommentarer 
Det fanns mycket på PubMed, en del hittade jag via ”related articles” men jag hittade också 
mycket intressanta artiklar via referenslistor. En del artiklar, framförallt de om myofasciella 
triggerpunkter, fick jag från min handledare. Det svåra var ibland att hitta ursprungskällan t ex 
när det gäller tester och utvärderingsinstrument.  
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Undersökningsmall 
 

Inklusionskriterier: 

Män och kvinnor över 18 år 

Icke traumatisk axelsmärta sedan minst två veckor, som längst sex månader 

Två av tre positiva impingementtest 

Om personen medicinerar med antiinflammatorisk medicin men kan avstå denna under 

studiens gång 

 

Exklusionskriterier: 

Känd reumatisk artrit, fibromyalgi, diabetes eller neurologisk sjukdom 

Frozen shoulder i ena eller båda axlarna 

Tidigare diagnosticerad nacksskada 

Tidigare opererad i nack- eller skulderregion 

Tagit smärtstillande före besöket 

Annan behandling under den tid forskningspersonen ingår i studien, kortisoninjektion i axeln 

senare än en månad före studiestart samt medicinering med antiinflammatorisk medicin 

kontinuerligt 

Graviditet, första trimestern. 

  
1. Impingementtester: 

Neer sign, scapula stabilseras genom tryck kaudalt på axeln, armen inåtroteras och lyfts 

passivt till maximal flexion. 

 
Om personen anger smärta är testet positivt.  

  



 

 

 

Hawkins-Kennedy test, scapula stabilseras genom tryck kaudalt på axeln, armen flekteras till 

90 grader med 90 graders flekterad armbåge, armen inåtroteras samt kan föras mot ytterligare 

adduktion. 

 
Om personen anger smärta är testet positivt. 

 

Jobe test, maximalt inåtroterade armar lyfts till 90 graders elevation i scapulaplanet, 

fysioterapeuten lägger på ett motstånd kaudalt och ber samtidigt som fp fortsätter lyfta 

armarna uppåt.  

 
Jobe test är positivt vid smärtsvar från smärtande armen. 

 
Två av tre test skall vara positiva för att personen ska inkluderas i studien.  
 
 
  



 

 

 

2. Rörlighetsmätning: 
Personen sitter upprätt på en stol med fötterna i golvet vid mätningar av axelflexion och 

axelabduktion och ryggliggande vid mätning av axelutåtrotation. Rörelsen som ska utföras 

demonstreras först för personen som sedan gör en aktiv rörelse. Rörelseomfånget mäts i 

grader med hjälp av en goniometer av plast. 

Flexion utförs genom att personen lyfter en rak arm framåt uppåt så högt som möjligt med 

tummen pekandes uppåt. Flexionsvinkeln bildas genom rikta in vinkelmätare mot den laterala 

humerusepikondylen, mitten av fossa glenoidale och en vertikal linje i frontalplanet. Notera 

grader där personen anger smärta.  

 
 

Abduktion utförs genom att personen lyfter en rak arm utåt så högt som möjligt med tummen 

pekandes uppåt. Abduktionsvinkeln bildas genom att rikta in vinkelmätare mot den laterala 

humerusepikondylen, mitten av den bakre glenohumeral ledspalten och en vertikal linje i 

sagittalplanet. Notera grader där personen anger smärta.  

 
 

  



 

 

 

Utåtrotation utförs i ryggliggande med axeln i 0°abduktion, armbågen i 90°flexion och 

handen i neutralläge mellan pronation och supination. Rotationsvinkeln bildas genom att rikta 

in goniometern mot processus styloideus ulna, olecranon och en horisontell linje i 

transversalplanet. Notera grader där personen anger smärta.  

 
Ta tillbaka personen vid ungefär samma tidpunkt vid alla tillfällen, inom två dygn efter 

behandling nummer två samt efter ytterligare tre veckor. Personen har ett nummer som ska 

skrivas in på undersökningsformuläret. 

 

Personen ska inte äta smärtlindrande medicin före testerna.  

Gör om samma test vid båda uppföljningarna och personen ska lämna ett ifyllt 

frågeformuläret Quick DASH till er vid sista mättillfället. 

 

Referens: 

Cools, A. M., Cambier, D. & Witvrouw, E. E. (2008). Screening the athlete’s shoulder for 

impingement symptoms: a clinical reasoning algorithm for early detection of shoulder 

pathology. British journal of Sports Medicine, vol. 42, s. 628–35. 

 

Koester, M. C., George, M. S. & Kuhn, J. E. (2005). Shoulder impingement syndrome. The 

American Journal of Medicin, vol. 118(5), s. 452-55. 

 

 

 

  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Koester%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15866244
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=George%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15866244
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Kuhn%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15866244
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/?term=Shoulder+impingement+syndrome+and+Koester
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Undersökningsformulär 
 
Nr på fp:____________ 
 
Besvär från hö/vä axel (ringa in rätt svar) 

 

 

 

Rörlighetsmätning 
Flexion utförs i sittande genom att personen lyfter en rak arm framåt uppåt så högt som möjligt med tummen pekandes uppåt. 
Flexionsvinkeln bildas genom rikta in vinkelmätare mot den laterala humerusepikondylen, mitten av fossa glenoidale och en 
vertikal linje i frontalplanet. 
 
Abduktion utförs i sittande genom att personen lyfter en rak arm utåt så högt som möjligt med tummen pekandes uppåt. 
Abduktionsvinkeln bildas genom att rikta in vinkelmätare mot den laterala humerusepikondylen, mitten av den bakre 
glenohumeral ledspalten och en vertikal linje i sagittalplanet. 
 
Utåtrotation utförs i ryggliggande med axeln i 0°abduktion, armbågen i 90°flexion och handen i neutralläge mellan pronation 
och supination. Rotationsvinkeln bildas genom att rikta in goniometern mot processus styloideus ulna, olecranon och en 
horisontell linje i transversalplanet. 
 
 

  

Datum & tidpunkt U s 1: U s 2: U s 3: 

    

Antiinfl med. nej                   ja nej                     ja nej                     ja 

Smärtlindrande med. nej                   ja nej                     ja nej                     ja 

     

Impingementtest    

Neer sig pos               neg pos                 neg pos                 neg 

Hawkins-Kennedy test pos               neg pos                 neg pos                 neg 

Jobe test pos               neg pos                 neg pos                 neg 

    

Rörlighet i ° Smärta vid°  Smärta vid°  Smärta vid°  

Axelflexion       

Axelabduktion       

Axelutåtrotation       
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Information om studien som du är tillfrågad att delta i axelstudie 
  

Bakgrund 

Axelsmärta är ett vanligt muskuloskelettalt problem och en av de vanligaste orsakerna till 

smärtan anses vara impingement. Det finns många olika typer av behandling och man vet 

egentligen inte vilket som är den bästa behandlingen. Detta är en del av ett magisterprojekt 

som genomförs med GIH som huvudman. 

 
Syfte: att undersöka om nålstimulering i axel-skuldermuskler kan påverka smärta, rörlighet 

och funktion i axeln. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du kommer till mig via fysioterapeutkollegor eller läkare och du är över 18 år. Du erbjuds att 

delta i denna studie för personer med axelbesvär om du haft besvär under minst två veckor 

men max sex månader och du ska inte ha någon av följande besvär: 

 Känd reumatisk artrit, fibromyalgi, diabetes eller neurologisk sjukdom 

 Frozen shoulder i ena eller båda axlarna 

 Tidigare diagnosticerad nacksskada 

 Tidigare opererad i nack- eller skulderregion 

 Under studiens gång ska du avstå inflammationshämmande medicin, såsom t ex 

Ipren/Voltaren. 

 Om du har fått en kortisoninjektion i din axel senare än en månad före studiestart kan 

du tyvärr inte delta. 

 Om du är gravid, de tre första månaderna, kan du inte heller delta. 

  



 

 

 

Hur studien går till 

Du deltar i studien under en månad. Innan studien börjar och efter studiens slut kommer vi att 

samla in olika typer av data. Du kommer att lottas in i en behandlingsgrupp eller i en 

kontrollgrupp. Under den månad du är med i studien får du inte gå på annan behandling för 

axeln. Du ska inte heller ta smärtlindrande medicin före testerna.  

 
Finns det några risker med att vara med? 

Riskerna med att delta i studien är ringa. Det som kan upplevas som obehagligt är att du vid 

två tillfällen behandlas med akupunkturnålar. Du måste också avsätta tid för två uppföljande 

besök hos fysioterapeut, för att mäta axelledsrörlighet och göra om axeltest, vilka är 

kostnadsfria. 

 
Finns det några fördelar med studien? 

Du får två behandlingar kostnadsfritt och om du har ingått i kontrollgruppen erbjuds du den 

andra typen av behandling efter en månad. De två första besöken är kostnadsfria även då.  

 
Hantering av data och sekretess 

Du kommer att få ett nummer och alla dina data kommer att märkas/kopplas till det numret. 

Ansvarig för dina personuppgifter är undertecknad. Det är bara jag som kommer att ha 

tillgång till all data. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga 

kan ta del av dem. Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå. 

 
Hur du får information om studien resultat 

Efter studien kommer det att skrivas en rapport och den kan du få ett exemplar av om du så 

önskar. 

 
Försäkring och ersättning 

Patientskadeförsäkringen gäller under hela tiden studien pågår. Ingen ersättning betalas ut 

men du betalar inget för de två behandlingar du får, inte heller betalar du för de två 

uppföljningarna som du gör. 

 
Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst, utan förklaring, avbryta ditt 

deltagande. Om du inte vill delta i studien eller väljer att avbryta kommer det inte på något 

sätt att påverka det sedvanliga omhändertagandet i sjukvården.  



 

 

 

Projektledare och kontaktperson: 

Victoria Treutiger 

Leg Fysioterapeut 

070 339 55 86 

E-post: victoria@varmdosjukgymnastik.se 

 

Handledare från GIH: 

Anna Bjerkefors 

Med Dr, Leg Sjukgymnast 

08-120 537 47 

070 731 69 44 

E-post: anna.bjerkefors@gih.se 

 

  

mailto:victoria@varmdosjukgymnastik.se
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Samtyckesformulär 
 

i studien om smärta och rörlighet i axeln. 

 

 
 
 
Härmed samtycker jag till att jag fått information om studien samt haft möjlighet att ställa 
frågor och få svar på dem.  
 
Jag samtycker till att delta i studien och att sedvanlig journal skrivs. 
 
Jag är också informerad om och införstådd med att jag kan välja att avbryta mitt deltagande 
när som helst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testperson    Projektansvarig 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Ort och datum   Ort och datum 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Namn    Namn 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande  
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QuickDASH 
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Behandlingsformulär     

Nr på fp:__________Kön:____________Ålder:______ 

Arbete:________________________ 

Besvär från: hö/vä axel (ringa in sida) 

Dominant hand: hö/vä (ringa in sida) 

Besvärsduration:________________ 

Info och samtycke – bilaga 

Quick-DASH - bilaga 

Datum & tidpunkt Beh 1 Beh 2 

Antiinfl med. Nej                                   Ja Nej                                         Ja 

Smärtlindrande med. Nej                                   Ja Nej                                         Ja 

Blodförtunnande 

med. 

Nej                                   Ja Nej                                         Ja 

   

MTrPS i + antal 

LTR/eller SI11 

  

 

 

  

 

 

  

   

VAS före i axelflex   

VAS efter i axelflex   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inklusionskriterier: 
- Män och kvinnor över 18 år 
- Icke traumatisk axelsmärta sedan minst två veckor, 

som längst sex månader 
- Två av tre positiva impingementtest 
- Medicinerar med antiinflammatorisk medicin men kan 

avstå denna under studiens gång 
 

Exklusionskriterier: 
- Känd reumatisk artrit, fibromyalgi, diabetes eller 

neurologisk sjukdom 
- Frozen shoulder i ena eller båda axlarna 
- Tidigare diagnosticerad nacksskada 
- Tidigare opererad i nack- eller skulderregion 
- Tagit smärtstillande före besöket 
- Annan behandling under den tid försökspersonen ingår 

i studien, kortisoninjektion i axeln senare än en månad 
före studiestart samt medicinering med 
antiinflammatorisk cin kontinuerligt 

- Graviditet, första trimestern 

 

 


