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Abstract 

”Treatment methods amongst physioterapist within the Swedish health care system for 
athletes with rotator cuff-related pain: a survey and review. “ 
   
Background: Shoulder pain is common among athletes and the most common cause of this is 

rotatorcuffrelated pain. The shoulder is a complex joint, both anatomically and kinematically. 

In the field of health care, one should work evidence-based and previous studies have been 

conducted in other countries to compare current practice in rotator cuff-related pain with 

current evidence. However, no such study has been conducted in Sweden. 

Problem statments: What types of treatment methods are used in rotator cuff-related pain 

among physiotherapists in Sweden? 

What does the current evidence look like in the treatment of rotator cuff-related pain? 

Methods: An electronic survey was designed, which included a patient case with a typical 

presentation of a patient with rotator cuff-related pain as a basis for respondents to base their 

answers. In addition, a literature study was also conducted to investigate current evidence. 

Results: Overall, physiotherapists based their treatment on counseling / education and 

exercise therapy. Other passive treatment methods were also found that physiotherapists 

would use as alternative treatments. 

Discussion: Swedish physiotherapists primarily use exercise therapy, which is based on 

current evidence. Passive treatment methods are often used despite evidence of its low effect 

on rotator cuff-related pain and low cost effectiveness. 

 

Keywords: Shoulder pain, Evidence-based practice, Physical Therapy 
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Abstrakt 

Bakgrund: Axelsmärta är vanligt förekommande bland idrottare och den vanligaste orsaken 

till detta är rotatorcuffsrelaterad smärta. Axeln är en komplex led, både anatomiskt och 

kinematiskt. Inom sjukvården ska man arbeta evidensbaserat och tidigare studier har gjorts i 

andra länder för att jämföra nuvarande praktik vid rotatorcuffsrelaterad smärta med 

nuvarande evidens. Ingen sådan studie har dock genomförts i Sverige.  

Frågeställningar: Vilka typer av behandlingsmetoder används vid rotatorcuffsrelaterad 

smärta bland fysioterapeuter i Sverige? 

Hur ser den nuvarande evidensen ut vid behandling av rotatorcuffsrelaterad smärta? 

Metod: En elektronisk enkätstudie utformades och hade ett patientfall med en vanlig 

presentation av en patient med rotatorcuffsrelaterad smärta som grund för respondenter 

att grunda sina svar på. Utöver detta genomfördes också en litteraturstudie för att 

undersöka nuvarande evidens.  

Resultat: Överlag hade fysioterapeuter grundat sin behandling på rådgivning/utbildning och 

träningsterapi. Även andra passiva behandlingsmetoder förekom som alternativ 

fysioterapeuter skulle använda sig av. 

Diskussion: Svenska fysioterapeuter använder sig primärt av träningsterapi vilket grundar sig 

på nuvarande evidens. Passiva behandlingsmetoder används trots evidens kring dess låga 

effekt vid rotatorcuffsrelaterad smärta och låg kostnadseffektivitet.  

 
Keywords: Shoulder pain, Evidence-based practice, Physical Therapy 
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Introduktion 
Axelsmärta är ett vanligt problem inom idrotten och en vanlig orsak till missad träningstid 

eller missade matcher. Inom idrotten finns studier inom handboll där axelproblematik kom på 

tredje respektive fjärde plats bland de mest förekommande skadorna och där incidensen för 

akut eller kronisk axelsmärta rapporteras ligga mellan 30-45% av populationen och är en 

vanlig orsak till missad träningstid och missade matcher (1). Bland simmare är axelsmärta den 

vanligaste problematiken med en incidens på mellan 40-91% (2), men stora skillnader 

förekommer beroende på ålder, tävlingsnivå, simsätt, mängden träning, tid på säsong och 

beroende på definitionen av axelsmärta. Axelsmärta bland simmare är även vanligt bland 

yngre simmare där 21% av simmare i åldern 8-11 år uppgav att de upplever hög smärta vilket 

i sin tur ger en nedsatt prestationsförmåga (3). En introduktion av anatomi, biomekanik, 

kinematik och de mest vanliga diagnoserna vid axelsmärta kommer presenteras i 

introduktionen för att visa läsaren den komplexitet som kan förekomma vid axelbesvär.  

 

Axeln och skuldrans anatomi 

Axeleden, art. Glenohumerale är en kulled och den leden i kroppen som medger störst 

rörlighet i människokroppen. Leden består av cavitas glenoidale vilket är skulderbladets 

ledpanna och av caput humeri vilket är överarmbenets ledhuvud. Leden kan även utveckla 

kraft på uppemot 7000 grader per sekund, vilket är det högsta värdet som uppmäts hos 

människor (4). På grund av dess stora rörlighet och möjligheter till kraftutveckling så är leden 

utformad med både passiva och aktiva stabilisatorer.  

 

De statiska stabilisatorerna består primärt av de glenohumerala ligamenten vilket består av: 

lig. glenohumeral superior, lig. glenohumerale medialis, och lig. glenohumerale inferior vilka 

utgör axelns ledkapsel. Andra ligament i axeln är lig. coracohumerale, lig. coracoacromiale, 

lig. acromioclaviculare, lig. coracoclaviculare och lig. transversum humeri som alla bidrar till 

den passiva stabiliteten i axelleden (5). Man har dock vid vissa analyser sett att dessa ligament 

till största del endast bidrar med stabilitet av leden vid slutet av rörelseomfånget (6) (Bild1). 
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Bild 1. The left shoulder and acromioclavicular joints, and the proper ligaments of 

the scapula. (7) 

 

Labrum glenoidale är en ring av fibrös vävnad som är fäst vid kanten av cavitas glenoidalis 

som ökar storleken och djupet av ledytan. Den är även en fästpunkt för ligament och biceps 

långa huvud. Här finns många fria nervändar men inga mekanoreceptorer (8) (Bild 2).  
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Bild 2. Glenoid fossa of right side. (7) 

 

 

På grund av ledens stora rörlighet och det faktum att de statiska stabilisatorerna endast bidrar 

med stabilitet i slutet av rörelseomfången så ställer detta stora krav på de aktiva 

stabilisatorerna. I axeln består dessa primärt av rotatorcuffsmuskulaturen som genom 

kokontraktion stabiliserar caput humeri mot cavitas glenoidale. Dessa muskler besvär av: m. 

infraspinatus, m. supraspinatus, m. supscapularis och m. teres minor. Senorna av musklerna 

sammanfogas till ett gemensamt brett fäste mot humerus, vilket gör att de samverkar för att 

stabilisera axeln och för att skapa rörelse i axeln. Annan muskulatur som verkar över 

axelleden involverar till exempel: m. pectoralis minor, m. pectoralis major, m. latisimuss 

dorsi, m. teres major, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. subclavius och m. deltoideus 

(5)(Bild 3)(Bild 4). 
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Bild 3. Deep muscles of the chest and front of the arm, with the boundaries of the axilla. (7) 
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Bild 4. Muscles on the dorsum of the scapula, and the Triceps brachii.(7) 

 

I axeln finns även mellan 8-12 olika bursor vars primära uppgift är att minska friktionen 

mellan strukturer i axeln vid rörelse. Dessa bursor är mycket nociceptiva och en hög grad av 

inflammatorisk aktivitet kan förekomma i dessa strukturer (9). 

 

Axelns biomekanik och kinematik 

Kastidrottare har ofta en förändrad rörlighet i axeln i kastarmen i jämförelse med den andra 

axeln, där man ofta observerar en minskad inåtrotation i kastarmen, ofta kallad GIRD 

(Glenohumeral internal rotation deficit) (5). Ofta kan man dock även observera en ökad 

utåtrotation i samma axel, vilket innebär att den totala rörligheten i leden, (TROM), är lika 

stor på båda sidorna. Denna förändrade rörlighet i axelleden verkar vara en adapation på 

grund av de fysiska krav som ställs på axeln och ett tydligt samband kan ses mellan en GIRD 

och graden av humeral torsion (10). 
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En vanlig missuppfattning är att man selektivt kan testa supraspinatus vid initiering av 

abduktion. Studier har dock visat att detta påstående inte stämmer då det är ett flertalet 

muskler som initierar abduktion i samverkan (11). På samma sätt förekommer även 

uppfattningen att infraspinatus är primär utåtrotator av axelleden och att man kan isolera 

aktiveringen av denna muskel vid just utåtrotation av axeln. Detta har testats i EMG-studier 

där man dock ser en jämlik aktivering av infraspinatus som supraspinatus vid utåtrotation av 

axeln. Dock så minskar aktiviteten av supraspinatus vid utåtrotation i abduktion med stöd 

under armen. Den primära skillnaden i aktivitet mellan dessa muskler förekommer vid 

axelflektion (12). Snarare verkar det ske en kokontraktion av hela rotatorcuffen vid abduktion 

medan de primära skillnaderna man kan se förekommer vid flektion och extension. Vid 

extension aktiveras primärt subscapularis medan vid flektion så aktiveras primärt 

infraspinatus och supraspinatus. Dock så kan man aldrig selektivt aktivera en muskelgrupp då 

det hela tiden sker en kokontraktion oavsett rörelse. Detta är av största vikt att veta vid 

undersökning av axeln då smärtproblematik ofta kan bero på många faktorer och det kan vara 

svårt att tillskriva det till i en enskild struktur vid en klinisk undersökning (13).  

 

Skuldrans biomekanik och kinematik 

Skulderbladet, även kallat skapula, agerar som en stabil bas för de muskler som fäster mot 

den och är en viktig del av axelledens rörelser. Skuldran kan röra sig i vad man kallar 

tredimensionell rotation vilket involverar följande rörelser: Inåt/utåt rotation, 

uppåtgående/nedåtgående rotation och anterior/posterior tiltning. Dessa rörelser sker 

simultant för att säkerhetsställa en optimal stabilitet och möjlighet i till kraftutveckling i 

axelleden. Muskulaturen som primärt utför dessa rörelser är: m. trapezius, m. serratus 

anterior, mm. rhomboideus, m. levator scapulae och m. pectoralis minor. 

Tidigare har man i en studie sett att förhållandet mellan den glenohumerala rörligheten och 

den skapulära rörligheten vid abduktion och flektion var 2:1 (14). Detta samband har dock 

ifrågasatts då resultatet baserades på endast en testperson och andra efterföljande studier har 

visat på en stor variation. (15,16). Ett flertal faktorer påverkar den observerade ration och 

några av dessa är: Population, domninant/ icke-domninat hand, hastighet, graden av 

belastning, koncentriskt eller excentrisk rörelse och unilateral/bilateral rörelse. Ett flertal 

studier verkar snarare antydda att ration kan variera på grund av det är en adaption till de krav 

som individen i fråga ställer till sin axel/skuldra (17). 
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Diagnosticering 

Att göra en precis patoanatomisk diagnos av axelsmärta har stora brister då det oftast inte är 

möjligt att göra på grund av det höga antalet morfologiska fynd som kan hittas hos 

asymtomatiska individer (18). 

 

Allt fler har börjat flagga för att man bör gå ifrån strukturella diagnoser då det ger en väldigt 

liten vinst för patienterna och ofta inte förändrar något i samband med rehabilitering. Man 

anser att man istället bör använda sig av bredare diagnoser där skillnaden kan vara upplägget 

av rehabiliteringen (19–21).  

 

Senskador av biceps 
Senskador av bicepssenan på framsidan av axeln är ett vanligt besvär hos kastidrottare. 

Vanligast är tendinopati vilket defineras som en belastningsrelaterad smärta kring framsidan 

av axeln. Flera olika typer av diagnostiska tester har utformats där de vanligaste testerna som 

används är Speed’s test, Yergason’s test och Upper Cut test.(22)  

 

SLAP-skador 
SLAP-skador (superior labrum anterior posterior) är en annan diagnos som tidigare frekvent 

använts men man har i en nyligen publicerad randomiserad kontrollerad studie från 2017 gjort 

en dubbelkontrollerad och shamkontrollerad jämförelse av de två vanligaste operativa 

metoderna och en sham-operation på 118 deltagare med en medelålder på 40 år med SLAP-

skador. Resultaten visade inte på någon skillnad mellan grupperna i några mätvärden vid vare 

sig 6 månaders eller 24 månaders uppföljning. Konklusionen i studien var att man inte 

rekommenderar operativ åtgärd hos denna population utan operativ åtgärd endast ska 

övervägas hos unga och aktiva patienter (23). En SLAP-skada innbär förändringar och skador 

på labrum vid biceps infäste som både kan ge smärta och klickfenomen i axeln vid rörelser 

ovan huvudhöjd. SLAP-skador är vanligt förekommande och har vid MRI observerats i 78% 

av axlarna hos 14 asymtomatiska elitspelande basebollkastare utan tidigare axelskador där 

man undersökte både axlarna (24). 

 

Posterior Internal Impingement 
Posterior Internal Impingement defineras som en smärta på baksidan av axeln som sker vid 

maximal utåtrotation i axeln med axeln i ca 90° abduktion. I denna positionen sker en 
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inklämning mellan supraspinatus och/eller infraspinatus och kanten av glenoidale. Detta 

drabbar oftast yngre aktiva individer som sysslar med någon typ av kastidrott eller idrott med 

mycket rörelser av armen ovan huvudhöjd. Vid undersökning är vanligen Jobe’s 

subluxation/relocation test positivt. Detta test utförs i samma position som Apprehensions test 

men är positivt om patienten upplever en smärta kring baksida axeln i jämförelse vid 

Apprehensions test då det är ett obehag att axeln ska gå ur led som räknas som positivt.(25) 

 
Skapulär dyskinesi  
Skapulär dyskinesi är en diagnos som innebär en onormal dynamisk skapulär kontroll. 

Diagnosen ställs genom att observera patienten i rörelse och bedöma om en sidoskillnad 

förekommer. I studier har man sett en prevalens på 61% hos idrottare inom ”Over head 

sports” i jämförelse med 33% hos övriga idrottare.(26) Ett stort problem är dock den låga 

reliabiliteten på nuvarande förekommande test som används för att ställa bedöma skapulas 

rörelsemönster är väldigt låg, vilket väcker frågetecken kring huruvida skapulas 

rörelsemönster är en orsak till axelsmärta och dess kliniska relevans vid rehabilitering (17,27–

30). 

 

Skador av AC-leden 
Besvär och patologi från AC-leden är vanligt förekommande hos idrottare. Man brukar 

vanligen dela in dessa skador i tre olika kategorier: Luxation av AC-leden, AC-ledsartros och 

Osteolys av den distala delen av klavikula. Smärtan vid icke traumatiska besvär föreläggs ofta 

kring ovansidan av axeln och pekar ofta rakt på leden. Det test som visat sig ha bäst 

specificitet och sensitivitet är Cross body adduction test.(22) 

 

Subakromiell impingement 
Subakromiell impingement defineras som smärta som uppstår vid rörelser av axeln och man 

har tidigare trott att det berodde på en inklämning av rotatorcuffens senor och akromion. 

Detta i sin tur kunde leda till tendionpati och subakromiell bursit. En nyligen publicerad 

studie har dock visat på en dålig korrelation mellan formen på akromion och graden av 

subakromiell patologi (31). Förtjockning av den subakromiella bursan verkar snarare vara en 

anpassning till träningen än en orsak till axelsmärta (32). Impingement verkar inte vara en 

diagnos utan mer av ett symtom i samband med axelsmärta (33). 
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Rotatorcuffsrelaterad smärta 
Rrotatorcuffsrelaterad smärta är en av dessa bredare diagnoser vilket är en samlingsdiagnos 

som kan inkludera följande strukturella diagnoser: subakromiell smärta (impingement), 

rotatorcuffstendinopati och symtomatiska partiella eller totala degenerativa 

rotatorcuffsrupturer (20). Rotatorcuffsrelaterad smärta är den mest vanliga orsaken till 

axelsmärta. Den kliniska presentationen av rotatorcuffsrelaterad smärta är smärta och 

funktionsnedsättning vid rörelser av axeln som vanligen upplevs vid flektion och utåtrotation 

av axeln där ingen specifik strukturell diagnos kan ställas. Ett flertalet studier har undersökt 

olika testbatterier för att diagnostisera detta där smärta vid isometrisk utåtrotation av axeln, 

painful arc tecken vid abduktion och ett positivt Hawkings Kenndy test uppvisar god 

reliabilitet och specificitet (20,34). 

 

Riskfaktorer hos idrottare med rotatorcuffsrelaterad smärta 
 

Överbelastning verkar vara den primära riskfaktorn till rotatorcuffsrelaterad smärta (20,35). 

En riskfaktor som kan leda till rotatorcuffsrelaterad smärta kan vara en muskelimbalans med 

ett förändrat styrkeförhållande mellan inåtrotatorer och utåtrotatorer i axeln vilket kan leda till 

en förändrad dynamisk stabilitet i axeln vilket i sin tur kan leda till överbelastning. Ett 

flertalet studier har tittat på detta och där har man funnit att ett optimalt förhållande ligger på 

mellan 66-75% av kraft i utåtrotatorer i jämförelse med inåtrotatorer vid test av rotation i 

neutralposition med armen intill kroppen (36). En annan position som kan användas vid test 

är magliggande med armen i 90 graders abduktion. I denna position har man sett att 

förhållandet i styrka mellan inåtrotatorer och utåtrotatorer av axeln bör ligga kring 1:1. För att 

reliabelt kunna bedöma styrkan rekommenderas att man kliniskt använder sig av en 

isokinetisk dynamometer eller alternativt en handhållen dynamometer för att få så exakta 

mätningar som möjligt (37). 

 

En annan riskfaktor att ta hänsyn till är ”acute to chronic workload ratio” vilket visade att en 

procentuell ökning av träningsbelastning på 10% per vecka oftast kan tolereras utan en ökad 

risk för skada medan en ökning högre än 10% ger en ökad risk för skada i en mer eller mindre 

linjär kurva. Det är av största vikt att idrottare på ett eller ett annat sätt mäter detta för att 

minska risken för skador (38). Andra faktorer som visat öka skaderisken är egenrapporterad 

känsla av trötthet, störda viloperioder och nedsatt sömnkvalitet som alla visade på en 

signifikant ökad risk för skada den efterföljande månaden (39). 
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Evidensbaserad praktik 

Den vanligaste definitionen av evidensbaserad praktik är utformad av David Sackett och 

belyser integrationen av tre olika element: den bästa möjliga evidensen från välkonstruerad 

och relevanta vetenskapliga studier, klinisk expertis och patients värde och preferenser. Detta 

system eftersträvar man att följa inom hälso- och sjukvården för att uppnå bästa möjliga 

resultat (40). Kravet ett sådant system ställer på de som arbetar inom hälso- och sjukvården är 

att man ska hålla sig uppdaterad kring den vetenskapliga evidensen och att ens praktik ska 

förändras efter nuvarande evidens. Inom vetenskaplig metodik har man tidigare använt sig av 

en  hierarki vid studier om behandlingseffekter i följande uppåtgående ordning: 

Bakgrundsinformation/experters åsikter, case-serier/rapporter eller case-kontrollerade studier, 

cohort studier, randomiserad kontrollerade studier (RCT) och i toppen av hierarkin är 

systematiska reviews (41). Denna hierarkin har dock visat sig ha begränsningar: Enligt denna 

modell så är en RCT alltid bättre än till exempel en cohort studie. Detta är dock något som 

inte stämmer då den hierarkin inte tar i hänsyn kvalitén på studierna och de begränsningarna 

som kan finnas. På grund av dessa begränsningar så har man utvecklat ett nytt system för att 

bedöma kvalitén på evidensen som kallas Grades of Recommendation  Assesment, 

Development, and Evaluation (GRADE). Systemet appliceras primärt på RCT-studier men 

kan även appliceras på observationsstudier.  

 

Definitionen av evidensbaserad praktik har även den visat sig ha sina begränsningar och har 

även implementerats på ett felaktigt sätt. Många har liknat modellen vid en trebent stol där 

alla tre delar har lika värde. Detta är dock inte hur modellen ska implementeras då ett sådant 

tankesätt med den trebenta stolen med lika värden gör att till exempel en behandlingsmetod 

med begränsad evidens kan appliceras då klinikern och patienten tror att metoden ska fungera.  

Modellen kan istället liknas vid en tratt: Överst har man den bästa tillgängliga evidensen som 

innefattar enskilda studier vars primära syfte är att utvärdera ”efficacy”, vilket innebär 

effekten under perfekta förhållanden. I mitten på modellen har man Klinisk expertis/ 

sammanfattning av nuvarande evidens vilket innefattar systematiska litteraturstudier där man 

försöker utvärdera ”effectiveness”, vilket innebär att man testar effekten i den riktiga världen, 

där förhållandena inte är perfekta. Längst ner i modellen ingår patientens värde och 

preferenser utifrån ett informerat samtycke där klinikern med hjälp av ovanstående steg har 

redogjort för patienten vilka behandlingsmetoder som har bäst evidens bakom sig. Utifrån 
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denna information ska man sedan komma överens kring val av till exempel behandlingsmetod 

(42) (Figur 1). Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är ”efficiency”, vilket syftar till 

kostnadseffektiviteten av den valda effekten. Detta är av största vikt att ta hänsyn till då 

sjukvården verkar inom förhållanden där de ekonomiska resurserna är begränsade, man kan 

helt enkelt inte göra vad som helst till vilken ekonomisk kostnad som helst om effekten i fråga 

är begränsad (41). 

 

Implementeringen av vetenskaplig evidens i evidensbaserad praktik är av största vikt för att 

effektivisera vården för att uppnå bästa möjliga resultat vid behandlingar (5).  

 

 
Figur 1. Modell av evidensbaserad praktik.(Glasgow, 2003)(41) 

 

 

 

Tidigare studier inom ämnet 

Struyf et Al genomförde en enkätstudie avseende användandet av evidensbaserad medicin 

bland holländsktalande fysioterapeuter i Belgien 2012 där man såg goda resultat för 

användandet av evidensbaserad medicin vid behandling av impingementsyndrom i axel där 

starkast evidens vid tillfället för studien fanns för träningsterapi och manuella tekniker. Ingen 

tydlig evidens kunde ses vid användandet av massageterapi på grund av begränsningar av 

Bästa tillgängliga evidensen: Enskilda studier/ 
Efficacy

Klinisk expertis/ 
sammanfattning av evidens: 

Systematiska litteraturstudier/ 
Effectiveness

Patientens värde och 
preferenser: 

Informerat samtycke
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förekommande studier. Begränsad eller ingen evidens fanns för användandet av tejpning, 

elektroterapi, terapeutiskt ultraljud , laserterapi eller radiell stötvågsbehandling (43). 

  

En annan indisk studie publicerades 2015 där man utöver behandlingsmetoder även 

undersökte kunskaperna kring orsaker och undersökning vid impingementsyndrom i axel. De 

primära resultaten man såg i denna studien avseende behandlingsmetoder var att 94% av 

respondenterna använda sig av övningar och att de som var utbildade inom manuella teknik 

och tejpning använde sig av dessa tekniker något mer. Vad som observerades var användandet 

av interferensterapi (89,5%) och av ultraljud (98,4%), trots att bristande evidens finns för 

detta (44). 

 

Ylinen et al visade 2013 att 49% av 104 patienter inte hade fått rådgivning och guidning 

avseende träningsterapi innan operation med hjälp av subakromiell dekrompression. Av dessa 

hade dock 78% fått passiva behandlingsmetoder vilket inkluderade: värme, kyla, elektroterapi 

och massageterapi. Vad som också var uppmärksammande var att ett år efter operationen 

hade fortfarande 25% inte fått någon rådgivning och guidning avseende träningsterapi, trots 

vikten av att återställa rotatorcuffens kraftproduktion postoperativt då denne ofta är nedsatt 

postoperativt (45). 

 

Ytterligare en enkätstudie som kontrollerade evidensbaserad praktik vid rotatorcuffsrelaterad 

smärta publicerades 2012. Den studien genomfördes i Storbritannien och i denna enkät 

användes ett patientfall för förtydligande och frågor ställdes kring vidare information, val av 

behandlingsformer, huruvida det var okej med smärta vid övningar, planering, förväntad 

rehabiliteringstid och om framtida forskning kunde förändra deras nuvarande praktik. De 

behandlingsmetoder som främst används var primärt rådgivning(89,8%), 

stabiliseringsövningar(58,3%) och isotoniska övningar(40,7%). Det författarna primärt 

uppmärksammade var att 35,2% av fysioterapeuterna skulle rekommendera en 

kortisoninjektion trots bristande evidens kring dess effekter. Slutsatsen var att fysioterapeuter 

i Storbritannien erbjuder en stor variation av olika behandlingsmetoder och att detta är en 

effekt av den bristande högkvalitativa evidensen som finns tillgänglig kring 

rotatorcuffsrelaterad smärta (46). 

 

En tydlig begränsning med ovanstående studier är att de har inriktat sig på en generell 

population och inte har varit specifika för idrottsrelaterade axelproblem.  
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Ingen studie har tidigare kontrollerat för vilka behandlingsmetoder svenska fysioterapeuter 

använder vid rotatorcuffsrelaterad smärta hos idrottare inom svensk sjukvård och huruvida 

valet av behandlingsmetoder är evidensbaserat. Denna studie har som syfte att genom en 

enkätstudie kontrollera vilka behandlingsmetoder som används av svenska fysioterapeuter vid 

behandling av idrottare med rotatorcuffsrelaterad smärta och i arbetet kommer även en 

litteraturundersökning genomföras som används som grund för diskussionen av resultaten 

från enkäten. 

 

Frågeställningar 

Vilka typer av behandlingsmetoder används vanligen vid rotatorcuffsrelaterad smärta hos 

idrottare bland fysioterapeuter i Sverige? 

Hur ser den nuvarande evidensen ut vid behandling av rotatorcuffsrelaterad smärta? 
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Metod 

Enkätundersökning 
Ett frågeformulär utformades av författaren (Bilaga 1) med referens från en tidigare utformad 

enkätstudie angående behandlingsformer vid rotatorcuffsrelaterad smärta (46). 

Detta frågeformuläret distribuerades till andra fysioterapeuter inom författarens informella 

nätverk, vilket bestod av fysioterapeuter i blandade åldrar med stor spridning avseende 

erfarenhet inom yrket och även med spridning inom landet. Deltagarna blev tillfrågade att 

fylla i enkäten och sedan lämna feedback kring innehållet, språket, formatet och andra 

kommentarer kring frågeformuläret.  Korrigeringar gjordes sedan innan frågeformuläret 

färdigställdes och utformades i Survey Monkey för distribution. Därefter skickades länken till 

frågeformuläret ut åter igen inom det informella nätverket med instruktion om att distrubuera 

detta vidare till andra inom yrket. Detta gör att den exakta spridningen av frågeformuläret ej 

kan anges.  

 

Ett patientfall utformades med utgångspunkt från liknande patientfall (46). Detta anpassades 

dock för att passa inom ramarna för idrottsmedicin enligt följande:  

”En 30-årig tävlingsaktiv person inom tennis på hög nivå kommer till dig med en historik av 

12 månaders smärta i vänster axel. Debuten var succesiv utan trauma och smärtnivån har 

förblivit tämligen oförändrad sedan debuten. Patienten har inte tidigare haft några problem 

med vänster axel. Patienten håller raketen i vänster hand och spelar med enhandsforehand och 

enhandsbackhand. Patienten beskriver intermittenta besvär som uppkommer när han servar 

och smashar. Ingen vilovärk förekommer. Vid undersökning ses full rörlighet i nacken utan 

någon reproducerad smärta i axeln. Full rörlighet i axeln observeras både passivt och aktiv 

men där är en painful arc vid aktiv abduktion kring 80-120°. Den skapulära rytmen ansågs 

vara normal vid observation av aktiv rörlighet. Smärtan i vänster axel reproduceras vid 

isometriskt test av abduktion och utåtrotation med tydligt smärtsvar och svaghet på grund av 

smärtan. Patienten har inte träffat någon annan inom sjukvården med dessa besvär tidigare.” 

 

Statistik 
 
Deskriptiv statistik samlades in från alla svarspersoner och genererades från Survey Monkey 

och importerades sedan in i Microsoft Excel(Microsoft Corp., Redmond, WA, USA.) för att 

utforma figurer och tabeller.  
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Litteraturundersökning 
 

En litteratursökning gjordes i Pubmed på efterfrågade behandlingsmetoder och dess 

effektivitet på axelsmärta. Inklusionskriterier var att de skulle innefatta behandlingar avseende 

rotatorcuffsrelaterad smärta (samlingsdiagnos som kan inkludera följande strukturella 

diagnoser: subakromiell smärta (impingement), rotatorcuffstendinopati och symtomatiska 

partiella eller totala degenerativa rotatorcuffsrupturer) och publicerade tidigast år 2000. 

Ytterligare sökningar i Pubmed gjordes på efterfrågade behandlingsmetoder och deras 

generella effektivitet. Inklusionskriteriet var: systematiska litteraturundersökningar inom 

ortopedisk medicin med publicering tidigast år 2000. Relaterade artiklar enligt förslag på 

Pubmed inkluderades också i datainsamlingen i båda ovanstående steg. Ingen systematisk 

sökning genomfördes.  
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Resultat 
 

Enkätundersökning 
Totalt svarade 29 fysioterapeuter på enkäten varav 25 genomförde hela enkäten. Antal år som 

personerna arbetat inom yrket var fördelade enligt följande: 0–10 år: 15st. 10–20 år: 8st. 20–

30 år: 6st. 11 personer angav att de hade ett specialintresse kring rotatorcuffsrelaterad smärta 

medan 18 angav att de ej hade det. 15 personer arbetade på vårdcentral, 1 person på privat 

vårdcentral, 6 personer på etablering på privat klinik, 3 personer på privat klinik utan 

etablering och 3 personer på idrottsmedicinsk klinik. Totalt svarade 28 personer på frågan 

kring vilka vidareutbildningar som de genomfört vilket redovisas i tabell 1.  

  
Vidareutbildning Antal 

OMI Basic 15 

OMI Advanced 3 

OMT steg 1 11 

OMT steg 2 4 

OMT steg 3 1 

McKenzie A 12 

McKenzie B 7 

McKenzie C 5 

McKenzie D 4 

McKenzie Examen  1 

Mulligan övre extremitet 9 

Mulligan nedre extremitet 9 

Akupunktur 14 

Axelina 6 

Ingen annan vidareutbildning 2 

Tabell 1. Fördelning av vidareutbildningar bland respondenterna 

 

Totalt svarade 25 personer på vilka behandlingsmetoder de skulle använda sig av vid 

rotatorcuffsrelaterad smärta. Fördelning av val av behandlingsmetod redovisas utifrån vilken 

typ av vidareutbildning som genomförts i tabell 2 och figur 2. Observera att en person kan ha 



23 
 

genomfört mer än en typ av utbildning. Svaren delades in i grupperna Alla, OMI, OMT, 

McKenzie och Mulligan och fördelningen av val av behandlingsmetoder utifrån utbildning.  

 

 
  Alla (n=25) OMI 

(n=14) 
OMT 
(n=11) 

McKenzie 
(n=12) 

Mulligan 
(n=8) 

Ingen behandling 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Rådgivning/utbildning 92 (23) 93 (13) 82 (9) 92 (11) 100 (8) 
Stretching 20 (5) 21 (3) 45 (5) 33 (4) 50 (4) 
Isometriska övningar 60 (15) 57 (8) 73 (8) 67 (8) 75 (6) 
Koncentriska/excentrisk
a övningar 

84 (21) 93 (13) 91 (10) 83 (10) 100 (8) 

Excentriska övningar 60 (15) 57 (8) 73 (8) 58 (7) 75 (6) 
Stabiliseringsövningar 76 (19) 79 (11) 100 (11) 83 (10) 88 (7) 
Plyometriska övningar 36 (9) 36 (5) 36 (4) 42 (5) 63 (5) 
Pertubationsövningar 16 (4) 21 (3) 18 (2) 8 (1) 25 (2) 
Idrottsspecifika övningar 60 (15) 71 (10) 55 (6) 42 (5) 63 (5) 
Mobilisering 32 (8) 14 (2) 55 (6) 42 (5) 50 (4) 
Manipulationer 8 (2) 7 (1) 19 (2) 17 (2) 25 (2) 
Massage/tvära friktioner 28 (7) 36 (5) 27 (3) 25 (3) 25 (2) 
Tejpning 48 (12) 50 (7) 64 (7) 33 (4) 63 (5) 
Akupunktur 20 (5) 289 (4) 36 (4) 33 (4) 25 (2) 
Elektroterapi 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Kortisoninjektion 16 (4) 21 (3) 18 (2) 8 (1) 13 (1) 
Dry Needling 20 (5) 14 (2) 27 (3) 17 (2) 38 (3) 
Annan 8 (2) 7 (1) 9 (1) 8 (1) 13 (1) 
Vidare undersökning 20 (5) 29 (4) 27 (3) 25 (3) 25 (2) 
Annan intervention 4 (1) 0 (0) 9 (1) 0 (0) 13 (1) 
Tabell 2: Val av behandling. Alla värden rapporteras i procent. Värdet inne i parentesen 
anger det faktiska antalet av respondanterna 
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Figur 2. Val av behandling. Alla värden rapporteras i procent.  

 

20 personer svarade ja och 5 personer svarade osäker på frågan: ”Tror du att vidare forskning 

inom ämnet skulle förändra din praktik kring rotatorcuffsrelaterad smärta?”. 

 

Litteraturundersökning 
 

Rådgivning/information 

Ingen specifik studie hittas vid sökning i Pubmed som behandlade ämnet rotatorcuffsrelaterad 

smärta eller axelsmärta och information och rådgivning i jämförelse med andra 

behandlingsmetoder i isolation. Hanratty et al publicerade 2016 en intervjustudie med 20 

fysioterapeuter från England och Irland. Fokus hos fysioterapeuterna låg på information, 

rådgivning, vikten av att engagera patienterna i rehabiliteringsprocessen och träningsterapi. 

De betonade vikten av att patienten har en förståelse kring sin diagnos, förväntad 

rehabiliteringstid, vad de själva kan göra åt det och vad fysioterapeuten kan hjälpa till med 

(47). En studie av Yiasemides et al från 2011 jämförde en grupp som fick information och 

rådgivning i kombination med träningsterapi mot en grupp som också fick passiv 

mobiliseringsbehandling i samband med rotatorcuffsrelaterad smärta, där det visade sig att 

tillägg av passiva mobiliseringar inte hade någon ytterligare effekt. Ingen kontrollgrupp fanns 

som bara fick information och rådgivning (48). 
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Träningsterapi  

Träningsterapi har i flertalet systematiska litteraturöversikter visat sig ha god effekt på smärta 

och funktion vid rotatorcuffsrelaterad smärta och har visat sig vara en mycket 

kostnadseffektiv behandlingsform i jämförelse med andra behandlingsformer (20,49–52). 

Studier har visat att träningsterapi kan vara lika effektivt som operativa åtgärder upp till 8 år 

efter interventionen (53,54). En randomiserad kontrollerad studie har visat på moderat effekt 

på träningsterapi vid rotatorcuffsrelaterad smärta bland manuella arbetare (55). Ingen skillnad 

verkar förekomma om träningsterapin görs på egen hand hemma eller leds av terapeut på plats 

(56). Heron et Al visade i en nyligen publicerad studie att vilken typ av träningsprogram som 

användes inte gjorde någon skillnad hos patienter med långvarig rotatorcuffsrelaterad smärta, 

alla grupper fick en förbättring i smärta och symtom (57). Flertalet studier har visat att fokus 

bör läggas på styrkan och uthålligheten av axelns utåtrotatorer vid rehabilitering (10,58). 

Annan muskulatur där fokus kan läggas på under rehabilitering är skapulas retraktorer och 

nedre trapezius (58). 

Flertalet studier har genomförts utan att man kunnat dra några stora slutsatser angående 

optimalt upplägg utifrån val av belastning, intensitet eller frekvens vid träningsterapi. I många 

fall redovisas inte träningsprogrammen på ett adekvat och övergripande sätt i studierna, vilket 

inte möjliggör konklusiva rekommendationer (49,50,52,55,56,59–61).  

 

Stretching 

Man har i systematiska litteraturundersökningar som genomförts inom ämnet kunnat se att 

stretching är vanligt förekommande kliniskt och kan vara effektivt för att förbättra rörligheten 

i axelleden (49). Nedsatt total rörlighet i axelleden (inåtrotation+utåtrotation) i den 

smärtsamma axeln vid jämförelse med andra axeln är en riskfaktor för framtida skada och 

rekommendationen är att behandla detta med stretching (10,58). De strechövningar som visat 

sig ha bäst effekt för att förbättra posterior stramhet och nedsatt inåtrotation i axelleden är 

”sleeper stretch” och ”cross body stretch” (62,63). 

 

Manuell terapi 

En studie har jämfört träningsterapi med träningsterapi i kombination med manuell terapi och 

har där inte kunnat se någon skillnad i smärta eller funktion mellan grupperna vid uppföljning 

efter ett år. Man såg där dock en statistisk signifikant ökad ekonomisk kostnad för gruppen 

som fick träningsterapi i kombination manuell terapi i jämförelse med gruppen som endast 
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fick träningsterapi (51). Ytterligare en studie från 2011 undersökte samma parametrar och 

kom fram till samma sak: att tillägg av passiv mobilisering utöver rådgivning och 

träningsterapi inte gav någon signifikant ökad effekt på smärta, funktionsnedsättning, 

självrapporterade förändringar av symtom och rörlighet, vare sig på kort eller lång sikt (48). 

En litteraturundersökning från 2009 kom fram till samma rekommendation att passiv manuell 

terapi inte rekommenderas vid impingementsyndrom i axeln (54). En annan systematisk 

litteraturundersökning 2011 av en annan grupp hittade viss evidens talande för god effekt vid 

manuell terapi vid rotatorcuffsrelaterad smärta. Vilken typ av manuell terapi som 

användes(manipulation eller mobilisering) och vilken grad av kraft som användes var av 

varierande grad vilket gjorde att ingen konklusiv rekommendation kan göras (64). Ytterligare 

en systematisk litteraturöversikt från 2010 visade på att endast låg evidens finns effekten av 

manuell terapi vid axelsmärta (65). 

 

Massage/Tvära Friktioner 

Inga konklusiva data går att få fram kring användandet av tvära friktioner vid 

rotatorcuffsrelaterad smärta. En systematisk litteraturöversikt över tvära friktioner vid 

behandling av tendinopatier drog slutsatsen att tvära friktioner kan ha effekt vid supraspinatus 

tendinopati, vilket grundade sig på en enskild randomiserad kontrollerad studie av lägre 

kvalité (66). En annan systematisk litteraturöversikt har kategoriserat ihop tvära friktioner 

med övrig manuell behandling vilket gör att ingen specifik rekommendation kan göras kring 

tvära friktioner eller massageterapi (67). 

 

Akupunktur/ Dry Needling 

Akupunktur är en behandlingsform som är vanligt förekommande vid behandling av smärta. 

En Cochrane-review från 2005 visade ingen effekt vid behandling med hjälp av akupunktur 

vid axelsmärta (68). Detta resultatet stämmer väl överens med tidigare studier som har tittat 

på akupunktur som behandlingsmetod vid smärta. En del studier visar på liten effekt och en 

del studier visar på ingen effekt, oberoende diagnos. Många brister förekommer i studier inom 

ämnet och ett stort problem är att där inte finns någon fysiologisk förklaringsmodell för varför 

akupunktur skulle vara effektivt för en viss typ av smärtbesvär men inte för en annan typ av 

smärtbesvär. Konklusionen som gjordes i en systematisk review från 2011, där man tittade på 

tidigare gjorda systematiska reviews var att där finns väldigt lite evidens för att akupunktur 

kan minska smärta och att flertalet allvarliga bieffekter fortsätter att rapporteras vid 



27 
 

användandet av akupunktur (69). Dry Needling är en form av behanlingsmetod som har 

uppkommit under de senaste 100 åren och är en behandlingsform liknande nålar som används 

som behandling vid myofasciell smärta. Stora likheter mellan Dry Needling och Akupunktur 

förekommer och en stor debatt har förekommit kring det faktum om det är samma 

behandlingsmetod med olika namn (70,71).  

 

Tejpning 

Användandet av kinesiotejp och dess påstådda muskelenergitekniker för att inhibera eller 

facilitera är är även det något som de senaste åren blivit populärt bland fysioterapeuter. 

Problemet som dock förekommer är att dess påstådda verkningsmekanismer med inhibering 

och facilitering inte har någon vetenskaplig evidens bakom sig, vilken teknik som används har 

ingen betydelse enligt studier (72). 

 

Vissa studier har visat på en förändrad kinematik vid användandet av kinesiotejp vid 

jämförelse med placebo medan man i andra studier inte har sett någon effekt på smärta eller 

funktion (73,74). 

Man har även i systematiska reviews inte sett någon effekt vid användandet av kinesiotejp på 

smärta, aktivitet, livskvalité, återgång till arbete eller generell känsla av förbättring (75). 

 

Stötvågsbehandling 
Stark evidens förekommer för användandet av främst fokuserad stötvågsbehandling, men 

även radiell stötvågsbehandling, i jämförelse med andra invasiva behandlingsmetoder vid 

behandling av kalkinlagring i rotatorcuffen. Bäst effekt verkar fokuserad stötvågsbehandling 

ha på både funktionella och radiologiska mätvärden (76–78).  

 

Effekten på rotatorcuffsrelaterad smärta utan kalkinlagring är delad. Där finns en del 

randomiserade studier där en mindre effekt har setts på kort sikt, 6-12 veckor (79). Där finns 

dock också flertalet studier där ingen statistisk signifikant skillnad har setts i jämförelse med 

placebo (80–84).  

 

Systematiska litteraturundersökningar på effekten vid behandling av rotatorcuffsrelaterad 

smärta utan kalkinlagring pekar på att ingen statistiskt signifikant effekt kan ses och att man i 

nuläget inte kan rekommendera behandlingsformen vid denna diagnos (78). 
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Injektionsterapi 

Muhamdi et al visade i sin systematiska litteraturöversikt från 2016 att en subakromiell 

kortisoninjektion inte hade en minskande effekt smärta än placeboinjektion vid 3 månaders 

uppföljning hos patienter med rotatorcuffstendinopati. Man såg att endast 20% av patienterna 

fick en minskad smärta som kunde beskrivas som av mildare grad. Man kom fram till att man 

på grund av obehaget från injektionen, kostnaden och den potentiellt accelererande 

degenerativa förändringar på senor, som setts i samband med kortisoninjektioner, inte kunde 

rekommendera denna behandlingsmetod trots dess regelbundna användning (85).  

 

Elektroterapi 

I en systematisk litteraturöversikt från Cochrane 2016 så kom man fram till att endast studier 

med låg kvalité finns inom ämnet. I denna litteraturöversikt inkluderades terapeutiskt 

ultraljud, lågenergi laserterapi (LLLT), transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och 

pulserad elektromagnetiskt fält terapi (PEMF). Man kom fram till att PEMF inte har någon 

bättre effekt än placebo och att terapeutiskt ultraljud, LLLT, TENS och PEMF inte tillför 

något i kombination med andra mer evidensbaserade metoder. Slutsatsen är att man 

rekommenderar kliniker att använda sig av andra behandlingsmetoder och andra typer av 

kombinationer av behandlingsmetoder.(86)  

 

Diskussion  
De flesta av fysioterapeuterna hade valt att använda sig av rådgivning/utbildning oavsett 

vidareutbildning vilket stämmer väl överens med tidigare studier inom ämnet vid 

rotatorcuffsrelaterad smärta.   

 

Träningsterapi är den mest vanliga formen av behandlingsmetod utöver rådgivning/utbildning 

där fysioterapeuterna skulle använda sig av varierande former av träningsterapi. Detta 

stämmer väl överens med nuvarande evidens som sågs i litteraturundersökningen. Den stora 

variationen av former av träningsterapi grundar sig troligen på att ingen evidens finns 

avseende optimalt upplägg utifrån val av belastning, intensitet eller frekvens vid 

träningsterapi.  
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Behandling med hjälp av mobilseringstekniker används primärt hos fysioterapeuter med 

utbildning inom OMT (54,55%), McKenzie (41,67%) och Mulligan (50%) i jämförelse med 

OMI (14,29%). Samma trend kan ses vid manipulationer vilket där förhållandet är följande: 

OMT (18,8%), McKenzie (16,67%) och Mulligan (25%) i jämförelse med OMI (7,14%). 

Användandet av dessa metoder, då främst mobiliseringar, är vanligt förekommande trots den 

bristande evidensen på dess effektivitet och kostnadseffektivitet vid rotatorcuffsrelaterad 

smärta.  

 

Användandet av massage/tvära friktioner används i genomsnitt av 25% av fysioterapeuterna 

oavsett vidareutbildning med en viss favör bland fysioterapeuter med vidareutbildning i OMI 

där 35,71% skulle använda sig av denna behandlingsmetod. Siffror för övriga 

vidareutbildningar är 27,27% med OMT-utbildning, 25% bland de med McKenzie-utbildning 

och 25% bland de med Mulliganutbildning. För denna behandlingsform finns inga 

systematiska litteraturstudier som har kunnat vissa på någon konklusion kring dess eventuella 

effekter och kostnadseffektivitet. Den endas studien som finns inom ämnet är en mindre 

studie av lägre kvalité där författarna inte tagit upp eventuellt andra förklaringar till resultaten 

som uppnåddes i studien.  

 

Tejpning som behandlingsmetod är vanligt förekommande hos 48% av fysioterapeuterna där 

en jämn fördelning ses oavsett vidareutbildning förutom hos gruppen som gått 

vidareutbildning inom McKenzie där 33,33% skulle använt denna behandlingsmetod. 

Problemet med denna behandlingsmetod är att systematiska litteraturstudier inte har kunnat 

påvisa någon positiv effekt oavsett mätinstrument och studier har visat att metodens 

nuvarande förklaringsmodell inte stämmer.  

 

Akupunktur är en behandlingsmetod som 20% av alla tillfrågade i enkätstudien skulle 

använda sig av och ingen större skillnad verkar finnas oavsett vilket vidareutbildning 

individerna genomfört. Denna behandlingsmetod fortsätter att användas frekvent vid 

axelsmärta trots den systematiska litteraturöversikten från Cochrane som kom ut 2005 och 

inte visade på någon positiv effekt vid akupunktur hos patienter med axelsmärta. Andra 

studier har även visat på en liten effekt eller ingen effekt alls, oavsett diagnos. Ytterligare en 

brist i förklaringsmodellen till akupunktur är att där inte finns någon fysiologisk förklaring 

kring varför akupunktur skulle vara effektivt för en viss diagnos men inte för en annan. Bland 

de tillfrågade skulle 20% använda sig av Dry Needling som behandlingsmetod. Dry Needling 
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är även det en behandlingsform med nålar där man kommit fram till att det är samma 

behandlingsmetod som akupunktur med ett annat namn, vilket även gör att dess 

behandlingseffekt är den samma som för akupunktur.  

 

Ingen person i studien hade valt att använda sig av olika typer av elektroterapier, vilket 

stämmer väl överens med nuvarande evidens där ingen positiv effekt har setts och där man 

rekommenderar andra behandlingsmetoder att användas istället.  

 

I denna enkätstudie hade 16% av de tillfrågade fysioterapeuterna kunnat tänka sig att 

rekommendera patienten en kortisoninjektion. Detta trots studier som endast visat på en låg 

positiv effekt, en dålig kostnadseffektivitet och negativa långsiktiga effekter på senstrukturer.  

 

Överlag verkar svenska fysioterapeuter använda sig av träningsterapi oavsett vidareutbildning 

vilket stämmer väl överens med nuvarande evidens. Dock verkar en del passiva 

behandlingsmetoder med låg eller ingen positiv effekt och låg kostnadseffektivitet 

förekomma. Detta verkar förekomma oavsett vidareutbildning där endast viss skillnad finns 

beroende på vilken passiv behandlingsmetod som analyseras.  

 

Begränsningar och styrkor 
 
Enkätstudien hade endast 29 respondenter varav 25 genomförde hela enkäten. Detta gör att 

resultatens överförbarhet på den svenska yrkeskåren av fysioterapeuter är begränsad. Troligen 

blev antalet respondenter så lågt på grund av svårigheter med att få tillräcklig spridning på 

länken till enkäten. Detta gjorde att ett färre antal personer exponerades för länken än vad som 

hade behövts för att få in ett större datamaterial för att kunna göra djupare statistisk analys.  

 

I studien så svarade endast 3 personer att de arbetade på en klinik med idrottsmedicinsk 

inriktning vilket gör att vidare analys kring eventuella skillnader mellan fysioterapeuter som 

arbetar specifikt inom idrottsmedicin mot de som inte gör det ej kan göras. Ingen vidare fråga 

ställdes heller i enkäten för huruvida respondenterna hade ett idrottsmedicinskt intresse varpå 

ingen analys av detta kan göras.  
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Dock har det i samband med litteraturstudien genomförts en litteraturöversikt vars resultat 

sedan jämförts med data från enkätstudien. Detta gör att data från enkätstudien kan analyseras 

på ett mer adekvat sätt då den jämförs med nuvarande evidens vid rotatorcuffsrelaterad 

smärta. Ingen förändring av frågeställningar har gjorts efter datainsamling och analys av data. 

En annan begränsning är att det ej är en systematisk litteraturundersökning som genomfördes 

och ingen analys av kvalitén på studierna som inkluderades gjordes. Ingen typ av bias 

förekommer hos författaren vid analys och redovisning av data.  

 
Etik och samhällsnytta 
 

Den enda risken som deltagarna hade i samband med deltagande i studien var en låg risk av 

konfidentialitetsförslust, vilket minimerades genom adekvat hantering av data i 

enkätprogramvaran. Inget etiskt godkännande har fåtts för studien men var inte heller något 

krav utifrån studieupplägg.  

 

Studien är en viktig del då den ger en indikation på att alla typer av behandlingsmetoder som 

används inte är de med mest evidens på en positiv effekt och att detta i sin tur innebär onödiga 

ekonomiska kostnader för samhället på behandlingsmetoder som ej är kostnadseffektiva. Den 

svenska sjukvården har inte obegränsade ekonomiska resurser vilket innebär att sjukvården 

ska sträva efter att använda sig av de mest kostnadseffektiva behandlingsmetoder som finns 

enligt nuvarande evidens. Ingen ekonomisk kostnadsanalys har dock gjorts i arbetet för att 

kunna bedöma den eventuella kostnaden som detta kan innebära.  
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Bilagor 
 

1 Behandlingsformer bland fysioterapeuter inom svensk 
sjukvård avseende rotatorcuffsrelaterad smärta hos 
idrottare: en enkät- och litteraturstudie 

 

Du tillfrågas att delta i en webbaserad enkätstudie med följande titel: ” Behandlingsformer 

bland fysioterapeuter inom svensk sjukvård avseende rotatorcuffsrelaterad smärta hos 

idrottare: en enkät- och litteraturstudie” Detta är en del av magisteruppsatsen på 

Magisterutbildningen inom Idrottsmedicin på Idrottsmedicinska enheten på Umeå 

Universitet.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur nuvarande praktik bedrivs vid rotatorcuffsrelaterad 

smärta hos idrottare bland fysioterapeuter inom svensk sjukvård.  

 

Det åtagande vi önskar från dig är ifyllandet av följande enkät som studien ämnar analysera.  

Detta beräknas ta 10-15 minuter att genomföra för din del.  

 

Ditt deltagande i studien är helt och hållet frivilligt och du har möjlighet att avbryta ditt 

deltagande i enkäten när som helst under tiden du fyller i denna. Du kan vägra att delta i 

eller avbryta ditt deltagande i enkäten när som helst utan att du behöver motivera detta..  

 

Du kommer personligen inte få någon vinst från deltagande i enkäten. Resultaten från 

enkäten kommer sammanställas och öka förståelsen på nuvarande praktik i samband med 

rotatorcuffsrelaterad smärta hos idrottare bland fysioterapeuter inom svensk sjukvård och 

se huruvida evidensbaserad praktik utförs.  

 

Den enda risken du tar i samband med deltagande i studien är en låg risk av 

konfidentialitetsförslust. Denna risken har minimerats enligt nedanstående punkt. 

 

Dina enkätsvar kommer sparas i Surveymonkeys system på ett lösenordsskyddat konto som 

endast författaren till studien har tillgång till. Surveymonkey lagrar ingen personlig 
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information vilket innebär att dina svar kommer vara anonyma. På grund av detta så 

kommer ingen kunna identifiera dig eller dina svar och ingen kommer därför veta om ditt 

deltagande i studien.  

 

Kontakt 

Om du har några frågor när som helst angående studien eller enkäten eller om du önskar få 

ta del av resultaten, så kan du när som helst nå mig på följande kontaktuppgifter:  

Andreas Ljung 

070-20 65 742 

anlj0036@student.umu.se 

 

Elektroniskt medgivande av deltagande 

Genom att trycka på ”Nästa” så intygar du att: 

• Du har tagit del av ovanstående information. 

• Du frivilligt vill delta i enkätstudien. 

 

Patientfall 

 

Var god att läs följande patientfall innan du fyller i enkäten: 

”En 30-årig tävlingsaktiv person inom tennis på hög nivå kommer till dig med en historik av 

12 månaders smärta i vänster axel. Debuten var succesiv utan trauma och smärtnivån har 

förblivit tämligen oförändrad sedan debuten. Patienten har inte tidigare haft några problem 

med vänster axel. Patienten håller raketen i vänster hand och spelar med enhandsforehand 

och enhandsbackhand. Patienten beskriver intermittenta besvär som uppkommer när han 

servar och smashar vid inbromsningsfasen av slagen. Ingen vilovärk förekommer. Vid 

undersökning ses full rörlighet i nacken utan någon reproducerad smärta i axeln. 

Spurlingstest och palpation av nacken är negativa. Full rörlighet i axeln observeras både 

passivt och aktiv men där är en painful arc vid aktiv abduktion kring 80-120° observeras. Den 

skapulära rytmen var normal vid observation av aktiv rörlighet. Smärtan i vänster axel 

reproduceras vid isometriskt test av abduktion och utåtrotation med smärtsvar och svaghet 

på grund av smärtan. Vid mätning av styrka av inåtrotation och utåtrotation i vänster axel i 

stående med axeln i neutralläge uppmäts ett värde på 45% styrka i utåtrotation i jämförelse 
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med inåtrotation. Patienten har inte träffat någon annan inom sjukvården med dessa besvär 

tidigare.” 

Var god läs igenom frågorna nedan noga och fyll i det alternativ som du tycker passar bäst.  

 

1. Hur länge har du arbetat inom muskuloskelletal problematik i öppen klinik som 

fysioterapeut/sjukgymnast? 

1. 0-10 år.  

2. 10-20 år.  

3. 20-30 år.  

4. 30-40 år. 

5. 40-50 år.  

2. Har du ett specialintresse kring rotatorcuffsrelaterad smärta? 

1. Ja 

2. Nej 

 

3. Vilka vidareutbildningar har du gjort inom fysioterapi? Markera gärna flera om du har 

gjort flera av nedanstående. Om annan var god skriv detta. 

1. OMI Basic 

2. OMI Advanced 

3. OMT steg 1 

4. OMT steg 2 

5. OMT steg 3 

6. McKenzie A 

7. McKenzie B 

8. McKenzie C 

9. McKenzie D 

10. McKenzie examen 

11. Mulligan Övre extremitet 

12. Mulligan Nedre extremitet 

13. Akupunktur 

14. Axelina 

15. Annan:_______________________________ 
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4. Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? 

1. Vårdcentral. 

2. Privat vårdcentral. 

3. Etablering på privat klinik. 

4. Privat klinik utan etablering.  

5. Öppen ortopedmottagning. 

6. Idrottsmedicinsk klinik. 

 

5. Innan du föreslår behandlingsval vid ovanstående patientfall, är där någon annan typ 

av information du hade velat ha eller några andra typer av kliniska test du hade velat 

genomföra? Välj flera alternativ om du önskar. Förtydliga dina svar nedan.  

1. Ytterligare information från anamnes. 

2. Ytterligare kliniska tester. 

3. Vidare tekniska undersökningar (T.ex röntgen) 

4. Annan information 

5. Nej, ingen ytterligare information krävs.  

6. Var god att förtydliga dina svar 

här:____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Vilka behandlingsmetoder hade du rekommenderat i patientfallet ovan? Var god 

kryssa i alla metoder du hade kunnat tänka dig att använda vid ovanstående 

problematik.  

1. Ingen behandling  

2. Rådgivning/utbildning 

3. Stretching 

4. Isometriska övningar 

5. Koncentrisk/excentriska övningar 

6. Excentriska övningar 

7. Stabiliseringsövningar 

8. Plyometriska övningar 
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9. Pertubationsövningar 

10. Idrottsspecifika övningar 

11. Mobilisering 

12. Manipulationer 

13. Massage (inklusive tvära friktioner) 

14. Tejpning 

15. Akupunktur 

16. Elektroterapi 

17. Kortisoninjektion 

18. Dry Needling 

19. Annan 

20. Skickat vidare för vidare undersökning (t.ex diagnostiskt ultraljud, MRI etc.) 

21. Skickat vidare för annan intervention (t.ex operation) 

 

7. Om du skulle rekommendera övningar, skulle du rekommendera patienten att 

fortsätta med övningarna om dessa var smärtfulla? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Ibland 

 

8. Om du skulle rekommendera övningar, vilka muskelgrupper skulle du lägga fokus på? 

Kryssa i alla alternativ som du tycker passar in.  

1. Inåtrotatorer 

2. Utåtrotatorer 

3. Flexorer 

4. Extensorer 

5. Abduktorer 

6. Adduktorer 

7. Skapulära stabilisatorer 

8. Vet ej.  
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9. Tror du att vidare forskning inom ämnet skulle förändra din praktik kring 

rotatorcuffsrelaterad smärta? 

1. Ja. 

2. Nej. 

3. Osäker.  

 

10. Om du har några andra kommentarer skriv dem gärna nedan. 

 

Tack för att du tog dig tiden att fylla i denna enkät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


