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Abstrakt 

Bakgrund: Axel- och skuldersmärta är en av de vanligaste anledningarna till varför patienter 

söker sig till primärvården och nästan hälften av dem får diagnosen subacromiell 

impingement (SAI).  SAI-patienter behandlas idag initialt icke-operativt med stabilitetsträning 

för skapula, träning av rotatorkuffen, hållningskorrektion, ergonomisk rådgivning, 

smärtlindring och motorisk nyinlärning för skapula. Impingementpatienter kan också 

behandlas i slyngor, vilket har till syfte är att återskapa normal funktion genom höga nivåer av 

neuromuskulär stimulering. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om 

rehabiliteringsresultatet skiljer sig mellan Redcord® som behandling i jämförelse med 

manuell sjukgymnastik enligt konceptet Axelina tillsammans med hemträningsprogram och 

sms-meddelanden som påminnelse, vid subacromiell impingement. Metod: Föreliggande RT-

studie utfördes på en klinik med tolv deltagare fördelade i två grupper, där ena gruppen 

behandlades med Redcord® och andra gruppen behandlades med Axelina tillsammans med 

sms-meddelanden som påminnelse. Alla deltagare skattade sina resultat genom reliabla och 

valida mätinstrument, vilka var VAS-skattning, EQ5 VAS och quickDASH. Resultat: 

Samtliga deltagare förbättrade sina resultat i såväl smärta, funktion och livskvalité. 

Axelinagruppen visade störst förbättring på VAS-genomsnitt och VAS-värst, medan 

Redcordgruppen visade störst förbättringar på VAS-just nu och quickDASH. Konklusion: 

Föreliggande studie konstaterar att både Redcord® och Axelina fungerar som behandling vid 

SAI. Deltagarna fick efter fem veckors rehabilitering en procentuell förbättring i smärta, 

funktion och livskvalité oavsett grupptillhörighet. För framtida kliniska 

utvecklingsmöjligheter vore det intressant att studera en kombination av Redcord® en gång i 

veckan, tillsammans med Axelina och dess hemövningar, för att se om behandlingsresultaten 

går att effektivisera ytterligare. 

Nyckelord: Axelina, Hemträning, Sjukgymnastik, Slyngträning, Subacromiell impingement 



!

Innehållsförteckning 

1.#BAKGRUND#..................................................................................................................................................#1*

2.#SYFTE#.............................................................................................................................................................#5*
2.1 FRÅGESTÄLLNING*.....................................................................................................................................................*5*

3.#MATERIAL#....................................................................................................................................................#5*
3.1 SAMARBETSPARTNERS*............................................................................................................................................*5*
3.2 STUDIEDELTAGARE*...................................................................................................................................................*5*

4.#METOD#..........................................................................................................................................................#6*
4.1 STUDIEDESIGN*............................................................................................................................................................*6*
4.2 MÄTMETODER*............................................................................................................................................................*6*
4.3 GENOMFÖRANDE*.......................................................................................................................................................*7*
4.4 MATERIALHANTERING*............................................................................................................................................*9*
4.5 ANALYS*........................................................................................................................................................................*9*

5.#ETISKA#ÖVERVÄGANDEN#......................................................................................................................#10*
5.1 RISK VERSUS NYTTA*..............................................................................................................................................*10*
5.2 PATIENTSÄKERHET*................................................................................................................................................*10*

6.#RESULTAT#..................................................................................................................................................#12*
6.1 MATERIAL*.................................................................................................................................................................*12*
6.2 SMÄRTA*.....................................................................................................................................................................*12*
6.3 LIVSKVALITÉ*...........................................................................................................................................................*16*
6.4 FUNKTION*.................................................................................................................................................................*17*
6.5 SUMMERING*.............................................................................................................................................................*18*

7.#DISKUSSION#...............................................................................................................................................#19*
7.1 METODDISKUSSION*...............................................................................................................................................*19*
7.2 RESULTATDISKUSSION*.........................................................................................................................................*20*

7.3#KLINISKA#UTVECKLINGSMÖJLIGHETER#........................................................................................#23*

8.#KONKLUSION#.............................................................................................................................................#23*

9.#REFERENSLISTA#.......................................................................................................................................#24*

10.#BILAGOR#...................................................................................................................................................#27*
 

  



!

BILAGA 1. INFORMATION OM MEDVERKANDE I EXAMENSARBETE 

BILAGA 2. DELTAGANDE I AXELSTUDIE VÅREN 2013 

BILAGA 3.  HANDLEDNING TILL RECEPTIONSPERSONALEN 

BILAGA 4. HANDLEDNING TILL BEHANDLANADE SJUKGYMNAST 

BILAGA 5. START-/SLUTENKÄT 

BILAGA 6. VECKOENKÄT 

BILAGA 7. REDCORD ® - UNDERSÖKNING 

BILAGA 8. SJUKGYMNASTENS UNDERSÖKNINGSMATERIAL 

BILAGA 9. AXELINAS HEMÖVNINGAR 

BILAGA 10. DE UTFORMADE SMS-MEDDELANDEN



! 1!

1. Bakgrund 

Av de patienter som söker sig till primärvården för smärta i skulderregionen diagnostiseras 48 

procent med subacromiell impingement (SAI)(1).  

SAI kan definieras som ett inklämningssyndrom av mjukdelar mellan acromion och caput 

humeri, även kallat det subacromiella rummet. Denna inklämning genererar ofta smärta för 

patienter och uppkommer på grund av en överretning i mjukdelar efter upprepade rörelser 

över axelhöjd. Mjukdelarna kan bli förtjockade och svullna, vilket resulterar i att det redan 

trånga utrymmet minskar ytterligare. De mjukdelar som passerar är muskelsenor från M. 

Biceps brachii, M. Supraspinatus, M. Infraspinatus, M. Teres minor, M. Subscapularis och 

bursa subacromiale som skyddar supraspinatussenan. Utrymmet kan dessutom begränsas 

ytterligare genom att lig. Coracoacromiale antingen är förtjockat, har benpålagringar, är 

förkalkat eller är oelastiskt. Vidare kan man även studera undersidan på acromion som ibland 

har en ”nedåtpekande krok”, som i sin tur orsakar att utrymmet försnävas ytterligare (2).  

Skuldersmärta som SAI ger, är ofta långvarig och patienterna rapporterar ibland att problemen 

varar i upp till ett år efter första symtomen. Besvären som skadan medför påverkar i sin tur 

patientens arbetsförmåga, fritidssysselsättning (3) och livskvalité. Livskvalité definieras enligt 

WHO som individens egen värdering av sin fysiska och psykiska hälsa samt tillfredställelse 

av sin sociala situation (4), vilket kan mätas med frågeformuläret EQ5 VAS (5). Individens 

bedömning är subjektiv och frågeformuläret tar inte hänsyn till vilka parametrar som faktiskt 

ligger till grund för det skattade resultatet. Det behöver alltså inte enbart vara smärtan från 

den aktuella skadan som har inverkan på patientens självupplevda livskvalité utan yttre 

faktorer, från de psykiska och sociala planet, kan också komma att spela en viktig roll (6).  

Patienter med SAI drabbas ofta av smärta och nedsatt funktion. Ett mätinstrument som 

utvärderar och kartlägger smärtan är visuell analog skala (VAS) som används för att skatta en 

individs uppfattning eller upplevelse (7). Skalan går från 0 till 100 där 0 står för ingen 

smärtpåverkan och 100 står för värsta tänkbara smärtan. För att utvärdera axelpatienternas 

fysiska funktion kan mätinstrumentet The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

(DASH) användas, vilket är ett självskattningsformulär som ger svar på patienters förmåga att 

utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL) (8).  

SAI-patienter behandlas idag initialt icke-operativt (konservativt) med stabilitetsträning för 

skapula, träning av muskulaturen som utgör rotatorkuffen, hållningskorrektion, ergonomisk 
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rådgivning, smärtlindring och motorisk ny inlärning för skapula (9). Möjligheten finns för 

SAI-patienter att ta del av terapeutiskt behandling i form av töjning av stram ledkapsel och 

muskulatur som påverkats av detta, samt bröstryggsmobilisering (10). I dagsläget diskuteras 

om operation är ett alternativ istället för icke-operativbehandling, men få studier styrker detta 

(11,12).  

Redcord® AB är ett företag som har utvecklat undersöknings-, behandlings- och 

träningsutrustning där patienterna avlastas med hjälp av speciellt framtagna slyngor. 

Redcords® målsättning är att vara den ”röda tråden” mellan skada, hälsa och optimal 

kondition. Genom att använda sig av viktbärande kroppsövningar som motstånd, upphängd i 

slyngor, vill man förbättra den dynamiska ledstabiliteten, ko-aktivering av muskler samt 

skapa bättre synergier mellan musklerna. Rörelserna sker över flera leder samtidigt och ställer 

krav på den underliggande bålkontrollen (13). Den bålmuskulatur som aktiveras vid träning i 

slyngorna har enligt forskning visat behandla olika tillstånd av muskuloskeletala besvär. 

Studier visar även att det ofta finns en dysfunktion i timingen mellan muskler som bidrar till 

skadan, och denna timing tränas på ett effektivt sätt (14) genom slyngornas instabilitet och 

tredimensionella rörelsemönster (13). Detta resulterar i en stor aktivering av de 

neuromuskulära systemen och de motoriska programmen (15), och genom smärtfri träning 

finns möjligheten att återskapa funktionella rörelser som tidigare varit ett besvär (16,17).  

Norska sjukgymnaster har tagit fram konceptet och det finns tre olika användningsområden. 

Dessa är Redcord® Active, som lämpar sig för fitness- och wellnessindustrin, Redcord® 

Sport, som är utformad för tränare, coacher och idrottare som vill öka prestationsförmågan 

samt Redcord® Medical, som riktar sig mot rehabilitering av skada, smärta och funktionella 

nedsättningar (18). Inom Redcord® Medical finns konceptet Neurac, som är den 

undersöknings- och behandlingsform som sjukgymnaster, läkare, naprapater, kiropraktorer 

och osteopater använder sig av i kliniskt praxis vid muskuloskeletala besvär. 

Tillvägagångssättet inom Neurac är vetenskapligt beprövad och har klinisk erfarenhet (13). 

Neurac delas in i två moment; undersökning och behandling, där undersökningen kan delas in 

i två tester. Första testet är att försöka hålla en isometrisk position i två minuter genom att 

aktivera djup, lokal stabiliserande muskulatur i nacke- och rygg. Sjukgymnasten tar tid från 

start till stopp och observerar patienten konstant för att se uppkomna kompensatoriska rörelser 

eller att patienten inte klarar av att hålla kontraktionen.  Det andra testet innebär att försöka 

diagnostisera den svaga länken hos patienten som orsakar patientens besvär. Syftet med testet 

är att identifiera svagheter och funktionsnedsättningar i samspelet mellan global och lokal 
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muskulatur. Sjukgymnasten jämför sidor och undersöker om det finns en smärtpåverkan eller 

en nedsatt funktion (16). 

Tidigare forskning har visat att signalflödet mellan hjärna och muskler försämras vid skada 

och långvarig inaktivitet (19). Detta leder till en störd muskelinteraktion och kan påverka det 

naturliga samspelet mellan olika muskelgrupper negativt, vilket senare resulterar i att kroppen 

kompenserar detta genom att låta andra muskler utföra arbetet. Vidare kan muskler bli 

överbelastade, stela och generera smärta. Syftet med Neurac är att identifiera, aktivera och 

stärka upp de försvagade musklerna så att de överbelastade musklerna avlastas och därigenom 

återskapa och optimera funktionen (16).  

En neuracbehandling är i normala fall helt smärtfri och ska inte innefatta några negativa 

biverkningar eller ökning av befintliga besvär. Behandlingsövningarna kan vara både 

utmanande och tunga, men tonvikten ligger på att övningarna ska utföras med kontroll och 

kvalitet. Syftet är att återskapa normal funktion genom höga nivåer av neuromuskulär 

stimulering. För att ytterligare förbättra behandlingseffekten kan Redcord® Stimula, som är 

en datoriserad vibrationsenhet, kopplas på direkt på slyngorna. Vibrationerna ställer högre 

krav på den neuromuskulära kontrollen samt att de även kan bidra till minskad smärta och 

därigenom får patienten ut mer av varje övning (16).  

Axelina är ett undersöknings- och behandlingskoncept som Uppsala läns landsting tagit fram 

till syfte att hjälpa patienter med nack- och skuldersmärta, genom att uppnå ”en obruten 

vårdkedja”. Tanken med konceptet är att se en helhet, vilket underlättar rehabiliteringen för 

läkare och sjukgymnaster i öppen- och slutenvården. Vårdprogrammen, 

rehabiliteringsplanerna och hemträningsprogrammen är standardiserade och processen i hur 

man diagnostiserar och analyserar åtgärder finns inspelade på videoklipp med personer som 

illustrerar övningarna (20).   

Behandlingen enligt Axelina kan delas in i två undergrupper; ”operativ” och ”icke-operativ”. 

Oavsett behandlingsmetod krävs hemträning i form av övningar ur Axelinas egna 

övningsbank. I övningsbanken finns cirka 160 övningar som lämpar sig till alla olika 

individer och övningarna kan lätt utvecklas i takt med att patienten blir bättre. För att 

hemövningarna ska vara standardiserade finns en noggrann beskrivning samt bilder som 

illustrerar hur övningen ska gå till och vad patienten bör tänka på när övningen utförs. Detta 

för att patienten på egen hand ska ha möjligheten att uppnå målet med övningarna (21).  
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I ett tidigare examensarbete från 2012 undersöktes om Axelina tillsammans med utbildande 

och motiverande sms-meddelande i kombination med träning skulle kunna påverka resultatet 

vid subacromiell impingement. Resultatet visade att studiegruppen som fick två meddelanden 

dagligen skattade märkbart bättre på samtliga fyra variabler som användes i studien; 

compliance (i vilken grad patienter följer medicinska råd (22,23)), smärta, funktion och fysisk 

aktivitet i jämförelse mot kontrollgruppen. Viktigt att poängtera är att även kontrollgruppen 

som endast fick sjukgymnastisk behandling och hemövningar uppnådde goda resultat. 

Konklusionen var att studiegruppen som dagligen blev påminda om att göra sina hemövningar 

samt blev informerade om hur viktigt exempelvis hållning är för rehabiliteringen uppnådde 

bättre resultat än kontrollgruppen. Med tanke på skillnaden anser författarna i det tidigare 

examensarbetet att sms-meddelanden är ett fungerande verktyg för effektivare rehabilitering 

samt att det krävs mer forskning kring ämnet (24).  

Examensarbetet från 2012 kom att utgöra basen i föreliggande studie och författarnas 

förväntningar är att resultatet kan komma att ge en insikt i vilken undersöknings- och 

behandlingsmetod som är effektivast vid subacromiell impingement. Förhoppningarna är att 

etablerade sjukgymnaster uppmärksammar resultat och implementerar behandlingsmetoden i 

sin kliniska praxis.  
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om rehabiliteringsresultatet skiljer sig mellan Redcord® 

som sjukgymnastisk behandlingsmetod, i jämförelse med konceptet Axelina tillsammans med 

motiverande sms-meddelanden som påminnelse vid subacromiell impingement. 

2.1 Frågeställning 

Vilken behandling ger procentuellt bättre resultat för minskad smärta samt ökad funktion och 

livskvalité vid subacromiell impingement? 

3. Material  

3.1 Samarbetspartners 

Föreliggande studie genomfördes på en klinik belagd söder om Stockholm med flertalet 

specialkompetenser inom funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelseorganen. (25).   

Den behandlande sjukgymnasten har lång erfarenhet och har sedan 1983 jobbat kliniskt inom 

yrket och har vidareutbildats inom Ortopedisk manuell terapi (OMT), Axelina, Redcord® 

(neurac-metoden) och ultraljudsundersökning (26). Sjukgymnastens kompetens främjar en 

likvärdig undersöknings- och behandlingsmetod för samtliga deltagare. 

3.2 Studiedeltagare 

Deltagarna i föreliggande studie tog själva kontakt med kliniken för sina axel- och 

skulderbesvär och placerades därefter på en väntelista. Deltagarna kontaktades via personalen 

i receptionen och erbjöds delta i studien. Totalt tillfrågades tolv stycken personer med axel- 

och skulderbesvär, som alla uppfyllde inklusionskriterierna (tabell 1) och efter att ha läst 

igenom informationsbrevet samt lämnat sitt medgivande inkluderades de i studien. Personerna 

fick skriftlig information att deltagandet i studien var frivilligt och att eventuella avhopp inte 

skulle komma att påverka den påbörjade behandlingen (bilaga 1). 

För att uppfylla föreliggande studies syfte och mål formulerades frågor som 

receptionspersonalen ställde till respektive deltagare vid tidsbokningen för att antingen 

inkludera eller exkludera deltagarna (bilaga 2). Inklusionskriterierna omfattade förekomst av 

unilateral axelproblematik, innehav av mobiltelefon med sms-tjänst och tillgänglighet under 

en fem veckors period mellan den 21 februari till den 27 mars 2013 samt ett medgivande av 

studiens deltagare. Exklutionskriterierna omfattade förekomst av diabetes, tidigare eller 

nuvarande förekomst av frusen skuldra, tidigare eller nuvarande fraktur av arm/skuldra eller 
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nyckelben samt tidigare eller nuvarande luxation av axel. Detta för att samtliga ovanstående 

diagnoser är mer komplexa och inte behandlas med samma rehabilitering som SAI-patienter. 

Målet var att ha sammanlagt tolv stycken deltagare med sex deltagare i varje grupp.  

Tabell 1. Inklutions- och exklutionskriterier. 

Inklutionskriterier Exklutionskriterier 

Unilateral axelproblematik  Förekomst av diabetes  

Positiva diagnossvar för SAI enligt Axelina Nuvarande eller tidigare förekomst av frozen shoulder 

Innehav av mobiltelefon med sms-tjänst Nuvarande eller tidigare fraktur av arm eller 

nyckelben.  

Deltagaren har möjlighet att besöka kliniken en gång 

per vecka under perioden 21 februari till och med 27 

mars 

Nuvarande eller tidigare luxation av axel 

Personen godkänner deltagande i studien genom 

underskrift av svarstalong 

 

 

4. Metod 

4.1 Studiedesign 

Studien som genomfördes var en randomized trial studie (RT-studie). Randomiserade kliniska 

studier används framförallt vid undersökning av vilken behandlingsmetod som är mest 

effektiv. Det karaktäristiska är att deltagarna slumpmässigt fördelas till de olika 

interventionsgrupperna. Då randomiseringen sker via lottning kan väsentliga skillnader 

mellan resultaten utmätas (27).  

 

4.2 Mätmetoder 

Kliniken använder idag en startenkät, som alla besökande patienter oavsett besvär, fyller i 

innan första mötet med sjukgymnasten. De enkäter kliniken använde modifierades för att 

föreliggande studies frågeställning skulle kunna besvaras. Klinikens enkät tog upp de flesta 

parametrar vi ville undersöka och innehöll smärtteckning (28), VAS-skattning (29), EQ5 VAS 

(5) och IPAQ (30). Dessutom lades QuickDASH (31) till för att rikta mer fokus på 
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undersöksområdet axel och skuldra (tabell 2). Vid framställningen av resultatet exkluderades 

smärtteckningen, övriga sjukdomar, läkemedel, IPAQ och patient specifik funktions skala 

(PSFS) (32) för att besvara studiens syfte och för att rikta fokus till frågeställningen. 

Alla enkäter fanns sammanställda i en start- och slutenkät vars uppgift var att ge mått på 

deltagarens förändring från start till slut. Dessutom fyllde deltagarna varje vecka i en 

veckoenkät, som gav en inblick i hur rehabiliteringen fortlöpte. Den innefattade, VAS, 

läkemedel, hemövningar och PSFS.  

Genom samtliga enkäter ansågs det möjligt att kunna uppnå föreliggande studies mål samt 

framställa ett resultat som speglar studiens syfte.  

Tabell 2. De resultatgrundande utvärderingsmetodernas syfte. 

Utvärderingsmetod  Utvärderingssyfte och förklaring 

VAS-skattning (smärta) Visualisera patienters smärta på en skala 0-100 där 0 är ingen smärta/värk och 100 

är värsta tänkbara smärta. 

EQ5VAS (funktion) Patienten ska på en skala 0-100 markera sitt upplevda hälsotillstånd på en skala där 

0 är sämsta tänkbara och 100 är bästa tänkbara hälsotillstånd.  

QuickDASH (funktion) QuickDASH består av 11 frågor där patienten på en femgradig skala själv 

uppskattar sin förmåga att utföra en viss aktivitet. Svaren omformuleras till ett score. 

Mätinstrumentet speciellt framtagen för skuldra, arm och hand. 

!

4.3 Genomförande 

Föreliggande studie genomfördes under en fem veckorsperiod, mellan den 21 februari och den 

27 mars. Deltagarna fördelades i två interventionsgrupper, och fick sedan olika typer av 

behandlingar vid samma diagnos och en jämförelse av behandlingsresultatet genomfördes.  

Receptionspersonalen erhöll ett informationsbrev med inklutions- och exklutionskriterier 

(bilaga 2) och i takt med att deltagarna själva kontaktade receptionen kunde man med hjälp av 

detta brev sålla bort personer som inte uppfyllde kraven genom att ställa förutbestämda frågor 

till dem. Dessutom kontaktades personer med axel- och skuldersmärta som sedan tidigare var 

placerade i en väntelista. Vidare erhöll också receptionspersonalen och den behandlande 

sjukgymnasten detaljerad information såväl muntligt som skriftligt om studiens 

tillvägagångssätt samt en tidsplan för genomförandet (bilaga 3, 4).  
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Tolv personer kallades till undersökning och bedömning vid studiestart den 27-28 februari. 

Vid första besöket avsattes cirka 60 minuter per deltagare och de som inkluderades i studien 

lottades in i två randomiserande grupper. Sex personer placerades i respektive 

interventionsgrupp och den första gruppen kom att kallas ”Axelinagruppen” (AG), medan den 

andra gruppen kallades för ”Redcordgruppen” (RG). Alla deltagare uppfyllde kriterierna och 

var efter undersökningen och bedömningen diagnostiserade med SAI.  

Deltagarna fick vid första tillfället en modifierad startenkät (en samling av mätmetoder som 

används inom sjukgymnastik) (bilaga 5) av receptionspersonalen och fyllde i den innan 

träffen med sjukgymnasten. Därefter undersöktes och bedömdes deltagaren av 

sjukgymnasten, som även använde startenkäten som del av bedömningen. 

Deltagarna fick vid varje tillfälle fylla i en veckoenkät (bilaga 6) som innefattade VAS, 

läkemedelsförbrukning, hemövningar och PSFS (32) där mål formulerades fram till 

rehabiliteringens slut, samt i vilken grad personerna klarade av att utföra dessa i dagsläget. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av förutbestämda tester enligt den 

undersökningsmodell som Redcord® Neurac tagit fram (I fortsättningen är det Neurac-

metoden vi hänvisar till när vi benämner träningen i Redcord®) och tillsammans med 

sjukgymnastens standardtester för SAI. Neurac-undersökningen bestod av totalt fyra 

övningar; Push Up, Spine Shoulder Retraction, Prone Shoulder Protraction och Scapular 

Depression (bilaga 7). Sjukgymnastens standardtester innebar inspektion där man undersökte 

om angulus superiors mediala kant stod högre än acromion (stram m. Levator scapulae) och 

om deltagaren hade en protraherad skuldra (m. Pectoralis minoris), vilka båda medför en 

dysfunktion av skulderbladets funktion. 

De muskler som undersöktes vid muskeltesterna var m. pectoralis minor, m. levator scapula 

och m. serratus anterior. Sjukgymnasten undersökte dessutom om det fanns positiva fynd vid 

impingementtesterna Hawkings, Neers och Painful Arc (bilaga 8).  

Axelinagruppen (AG) fick traditionell sjukgymnastik i form av Axelina, vilket innebar en 

terapeutisk behandling i veckan där sjukgymnasten först töjde stram muskulatur och därefter 

såg till att hemövningarna utfördes med rätt teknik. Hemövningarna hämtades från Axelinas 

övningsbank (bilaga 9) och individanpassades efter varje deltagares behov. Övningarna 

utfördes med och utan gummiband minst två gånger dagligen. AG fick även två sms-

meddelanden per dag (bilaga 10), som skickades via en dator från receptionen måndag till 

fredag under studiens interventionsperiod, då receptionen var bemannad. Tanken med 
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meddelandena var att påminna och motivera deltagaren till att genomföra sin hemträning och i 

och med studiens slutdatum upphörde utskicken.  

Deltagarna som ingick i Redcordgruppen (RG) träffades individuellt med sjukgymnasten och 

behandlades terapeutiskt en gång per vecka under studiens interventionsperiod med en timmes 

genomgående program i Redcord® enligt Neurac-metoden samt fick individuell terapeutisk 

behandling vid behov.  

Målet med båda behandlingarna var att få igång skulderbladets funktion, stärka muskulatur 

som inte har varit aktiva på grund av smärta, återfå kontroll på axelns- och skuldrans funktion 

samt töja eventuell stram muskulatur.  

Efter fem veckor vid studiens slut, kom alla deltagare att fylla i en slutenkät, som var identisk 

med startenkäten.  

4.4 Materialhantering 

Allt material som tillhandahölls under tiden studien pågick förvarades i två pärmar inne på 

sjukgymnastens behandlingsrum. I respektive pärm fanns sex olika flikar som var och en 

representerade varsin deltagare. Behandlingsrummet låstes när sjukgymnasten inte befann sig 

på kliniken, vilket gjorde det omöjligt för obehöriga att få tillträde till pärmen. Efter studiens 

slut avidentifierades, kodades och skannades enkäterna in samt skickades till författarna. När 

examensarbetet blev godkänt förstördes all dokumentation som hade med deltagarna att göra.  

4.5 Analys 

Svaren som start-, vecko- och slutenkäterna gav kom att utgöra resultatet i föreliggande 

studie. Samtliga resultat överfördes till dataprogrammet Microsoft Excel där nya värden 

räknades ut vilka kom att bli representativa på gruppnivå. De kvantitativa resultaten 

förklarades i både text och tabell samt framställdes i stapel-, linje- eller cirkeldiagram med 

förklarande diagramtext.  

Resultaten som visade före och efter mellan interventionsgrupperna formaterades om till 

stapeldiagram för att förtydliga skillnaden mellan grupperna mer visuellt. Resultaten räknades 

först ut individuellt i procent, och för att få det att vara representativt för en hel grupp valde 

författarna att därefter räkna ut medianvärdet, då ett medianvärde anses vara bättre att räkna 

på vid studier med få antal deltagare (33).  För att få sanningsenliga resultat angavs vissa 

resultat i rena antal eller värden och andra resultat i procentuell förbättring.    
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Cirkeldiagram användes för att tydliggöra EQ5 VAS för skattning av sitt generella 

hälsotillstånd.  

5. Etiska överväganden 

5.1 Risk versus nytta 

Författarna till föreliggande studie anser att den faller in under förhållandet nytta, då det är 

vetenskapligt och kliniskt bevisat att både Axelina och Redcord® fungerar vid SAI (17,21). 

Studiens resultat kan främja framtida behandlingar med ökad kunskap och erfarenhet om 

vilken behandlingsform som är mest effektiv vilket kan gynna sjukgymnaster, kommuner och 

landsting men även för patienter då de snabbt kan bli av med sina symptom.  

Tänkbara risker med föreliggande studie var att deltagarna kunde stöta samman med en av 

författarna, då hon under samma tidsperiod gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning på 

samma klinik där även studien genomfördes. Detta skulle kunna röja deltagarens anonymitet, 

men då studien genomfördes på ett annat våningsplan samt att författaren inte visste vilka som 

deltog i studien, var risken att avslöja deltagarens anonymitet trots detta minimal. 

Ytterligare en risk, eller snarare ett störningsmoment, kan vara de sms-meddelanden som 

dagligen skickades ut till AG. Meddelandena kunde uppfattas som störande och besvära 

deltagarna i deras vardag. Detta informeras tydligt innan deltagarna gav sitt medgivande till 

att delta i studien. 

 

 

5.2 Patientsäkerhet 

Vid forskning som involverar människor ska berörda få information om vad som ska 

bedrivas. Vid kvantitativa studier garanteras försökspersonernas anonymitet genom att de 

involverade i studien respekterar deltagarnas integritet, trygghet och säkerhet 

(konfidentialitetskravet). Ett informationsblad skickas ut till deltagarna där de får information 

gällande sekretess och hur datamaterialet kommer att hanteras, förvaras samt vilka som 

kommer ha tillgång till det. Accepterar deltagaren informationen uppstår en överenskommelse 

genom ett skriftligt medgivande. Insamlade uppgifter angående deltagarna kommer endast 

användas under den specifika studien (nyttjandekravet) (34).  
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Då det i föreliggande studie bara var receptionspersonalen och den behandlande 

sjukgymnasten som kom att ha kontakt med deltagarna kunde deras anonymitet garanteras. I 

praktiken innebar det att sjukgymnasten avidentifierade de resultat som svarats i enkäterna 

och kodade personuppgifterna med en siffra som motsvarar en deltagares identitet.  

Deltagarna hade möjligheten att personligen kontakta författarna om så önskades, och valde 

då själva att undanröja sin identitet.  
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6. Resultat 

6.1 Material 

Totalt inkluderades tolv deltagare studien som totalt pågick i fem veckor där alla deltagare 

fullföljde interventionen. Sex patienter deltog i respektive grupp och könsfördelningen blev, 

efter randomiseringen, tre kvinnor och tre män i båda grupperna. 

 

Figur 1: Deltagarnas flödesschema i studien 

6.2 Smärta 

Smärtskattningen har generellt minskat hos samtliga deltagare med undantag för två 

deltagare. Båda interventionsgrupperna skattade liknande resultat vid första tillfället, vilket 

gör det möjligt att jämföra resultaten.  

 

Förklaring till figurerna nedan; VAS-skala = 0-100. 0 = ingen smärta/värk och 100 = värsta 

tänkbara smärta/värk. Utebliven stapel betyder VAS 0. Mörkgrå stapel = före studien och 

ljusgrå stapel = efter studien. 
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På frågan ”Hur ont har du just nu?” skattade en deltagare VAS 0 i AG och tre deltagare VAS 

0 i RG vid studiens avslut (figur 2). Båda grupperna har ändå dokumenterat en markant 

förbättring vad gäller smärta generellt. RG har procentuellt visats sig uppnå bättre resultat än 

AG uträknat i medianvärde (figur 3). 

 

 

 

 

Figur 2. Jämförelse av varje deltagares skattade smärta vid studiens start och avslut i båda 
interventionsgrupperna. Svar på frågan: ”Hur ont har du just nu?”.  

 

 

Figur 3. Medianvärde över procentuellt förbättrad skattad smärta vid studiens start och 
avslut i båda interventionsgrupperna. Svar på frågan: ”Hur ont har du just nu?”. 
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På frågan ”Hur ont har du haft i genomsnitt senaste veckan?” skattade en deltagare VAS 0 i 

AG och två deltagare VAS 0 i RG vid studiens avslut (figur 4). Vid jämförelse av medianen 

över procentuell förbättring mellan de två grupperna visade AG bättre resultat än RG (figur 

5). 

 

Figur 4. Jämförelse av varje deltagares skattade smärta vid studiens start och avslut i båda 
interventionsgrupperna. Svar på frågan: ”Hur ont har du haft i genomsnitt senaste 
veckan?”.  

 

Figur 5. Medianvärde över procentuellt förbättrad skattad smärta vid studiens start och 
avslut i båda interventionsgrupperna. Svar på frågan: ”Hur ont har du haft i genomsnitt 
senaste veckan?”. 
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På frågan ”Hur ont har du haft som värst senaste veckan?” skattade en av sex deltagare i AG 

och en av sex deltagare i RG VAS 0 vid studiens avslut (figur 6). Procentuellt över 

medianvärdet har AG skattat lägre vad gäller VAS-smärta jämfört med RG (figur 7).  

 

 
Figur 6. Jämförelse av varje deltagare skattade smärta vid studiens start och avslut i båda 
interventionsgrupperna. Svar på frågan: ”Hur ont har du haft som värst senaste veckan?”. 

 

Figur 7. Medianvärde över procentuellt förbättrad skattad smärta vid studiens start och 
avslut i båda interventionsgrupperna. Svar på frågan: ”Hur ont har du haft som värst 
senaste veckan?”. 
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6.3 Livskvalité 

Gällande livskvalité har samtliga deltagare visat förbättringar i alla parametrar (figur 8). Vid 

skattning av EQ5VAS före och efter studien ses markanta förbättringar i båda grupperna. Fyra 

av tolv deltagare har nästintill fördubblat sina skattande värden från studiens start till slut 

(figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

Figur 8. Andelen deltagare i interventionsgrupperna som ökat sin skattning på EQ5 VAS från 
studiens start till avslut. Se diagrammet nedan för individuella resultat.  
 

 

  

Figur 9. Jämförelse av deltagarnas EQ5 VAS-skattning vid studiens start och avslut.  
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6.4 Funktion 

Alla deltagare förutom en har förbättrat sitt score i QuickDASH (figur 10). Med hänsyn till 

funktionen har RG uppnått procentuellt bättre resultat räknat i medianvärde (figur 11). 

 
Figur 10. Jämförelse av deltagarnas score i QuickDASH vid studiens start och avslut.  
 

 
Figur 11. Medianvärde över förbättrad score i procent vid studiens start och avslut i 

respektive interventionsgrupp. 
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6.5 Summering 
Föreliggande studie fokuserar på grupperna som helhet och inte på varje enskild individ. AG 

har uppnått bästa resultat på VAS-genomsnitt och VAS-värst på gruppnivå och RG har 

uppnått bästa resultat på VAS-just nu och DASH. Båda grupperna har dessutom förbättrat sin 

livskvalité (EQ5 VAS). Det går att anta att båda grupperna procentuellt har förbättrats lika 

mycket (tabell 3).    

Tabell 3. Fördelning av vilken grupp som uppnått bäst resultat på gruppnivå. 

 Axelinagruppen Redcordgruppen 

VAS-just nu  X 

VAS-genomsnitt X  

VAS-värst X  

EQ5 VAS X X 

QuickDASH  X 

 

  



! 19!

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Studien som genomfördes var en randomiserad klinisk studie, där många olika professioners 

samarbete bidrog till framställningen av resultatet.  Studien har gått som planerat och vid en 

eventuell framtida studie kan svagheter i metoden revideras. 

En svaghet i studien var antalet inkluderade deltagare, då en annan axelstudie pågick parallellt 

med föreliggande studie och begränsade antalet deltagare. Önskvärt var att se om större 

interventionsgrupper skulle kunnat påverka resultatet. Det hade också varit intressant att ha en 

kontrollgrupp att jämföra de båda interventionsgruppernas resultat emot, men på grund av det 

begränsade antalet patienter var detta inte genomförbart. Genom att använda sig av en 

kontrollgrupp kan man bättre räkna ut skillnader på resultatet, vilket hade varit intressant och 

värdefullt i denna studie. Vidare hade en längre intervention varit intressant att undersöka för 

att se om deltagarna hade fått bättre rehabiliteringsresultat. Detta eftersom patienterna vid 

studiens slut fortfarande inte var helt återställda. Dock visar mätningar både innan och efter 

tydliga förändringar på resultatet och slutsatsen kan därför dras att båda behandlingsformerna 

fungerar och hjälper patienter att öka sin funktion och livskvalité samt minska sin smärta vid 

SAI. 

I föreliggande studie använde VAS, EQ5 VAS och quickDASH för att mäta smärta, 

livskvalité och funktion före och efter behandling. Mätinstrumenten är omdiskuterade då 

skattningen är subjektiv (35), men författarna anser att mätmetoderna med fördel kan 

användas för att utvärdera en enskild individs resultat. Genomförs studier däremot på 

gruppnivå, vilket var aktuellt i föreliggande studie, bör mätinstrumenten diskuteras. För att få 

fram ett rättvist resultat på gruppnivå bedömdes deltagarnas individuella skattningar först, för 

att sedan omvandlas till ett representativt resultat (7).  

Som i metoden nämndes, baserades föreliggande studie på ett tidigare examensarbete. 

Revideringar utfördes på den redan befintliga studien och sms-meddelanden kom att ändras 

då de tidigare uppfattas som upprepande. Genom dessa revideringar ansågs den föreliggande 

studien bättre uppfylla målet med sms-meddelandena, och kom att utbilda och motivera 

deltagarna i AG för strävan mot ett högre compliance.   

Föreliggande studie har valt att kalla patienterna för ”deltagare” då begreppet värdesätter 

varje deltagares egenvärde. International classification of functioning, disability and health 
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(ICF) förespråkar vikten av att se varje patient som en enskild individ och betonar att varje 

patient har rätt till en individanpassad rehabilitering (36). Ordet ”patienter” är ett negativt 

laddat ord och kan lätt avidentifiera den enskilde individen. Föreliggande studie lade stor vikt 

vid att behandla varje unik person med respekt och värdighet, och inte som en ”axelpatient” 

vilket stärks i litteraturen (37).  

7.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie fokuserade på ett helhetsperspektiv med parametrar som smärta, funktion 

och livskvalité. Dessa parametrar kan komma att avgöra om deltagarna klarar av att utföra 

sina arbetsuppgifter och fritidssysselsättningar. Resultatet visar att rehabilitering med Axelina 

eller Redcord® hjälper deltagarna att minska sin smärta, öka sin funktion samt sin livskvalité. 

Detta skapar goda förutsättningar för att kunna återgå till en fungerande vardag där arbete och 

fritidssysselsättningar inte hindras eller begränsas på grund av skadan.  

Begreppet livskvalité är svårdefinierat och innefattar många parametrar vilket bör 

uppmärksammas vid framställningen av resultatet. Deltagarna i föreliggande studie har alla 

ökat sin livskvalité från första till sista mätningen. Samma deltagare har även minskat sin 

smärta samt fått en förbättrad funktion och då studier menar att smärta kan ha en hämmande 

effekt på en individs självskattade livskvalité (38) anses det troligt att resultatet är korrekt. 

Risken finns att andra faktorer som inte tagits upp i studien kan ha påverkat livskvalitén hos 

deltagarna, men med tanke på att interventionen var tidsbegränsad anser författarna att det 

positiva rehabiliteringsresultatet vad gäller livskvalitén delvis beror på studiens resultat. 

Det finns idag åsikter om att man bör operera skadade axlar istället för att rehabilitera dessa 

icke operativt, dock finns endast få studier som styrker detta (11,12). Sjukgymnastisk träning 

har enligt två reviewartiklar visat sig ha god effekt på minskad smärta och ökad funktion i 

axelleden. Vidare bedömer dessa artiklar att hemträning, vilket AG representerar, kan anses 

vara likvärdig med ledarledd träning, vilket RG företräder, samt att terapeutisk manuell terapi, 

som båda grupperna erhöll, gav goda resultat på träningen tillsammans med mobilisering av 

led och muskel (39,40). Dessutom tar ena reviewartikeln upp att enbart passiv behandling inte 

är lika effektiv och rekommenderas därför inte som ensam behandlingsform (39).  

Att deltagarna i RG och AG fick vara aktiva och delaktiga i sin behandling, anser vi har en 

stor inverkan på de positiva resultat som presenterades i båda grupperna. Behandlingsformer 

som inkluderar fysisk aktivitet har visat sig ge 20-30 % mer smärtlindring än 

behandlingsformer där patienten inte aktiveras fysiskt (27). Hade deltagarna enbart fått 
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terapeutisk behandling i form av töjning av ledkapsel och stretching av stram muskulatur, 

hade eventuellt engagemanget i behandlingsprocessen inte varit lika högt. Många av 

deltagarna blev besvärsfria efter fem veckor, vilket är ett positivt resultat då flera patienter 

kan känna av sina symptom av SAI upp till ett år efter första känningarna (3). Detta kan 

resultera i mer effektiva behandlingar samt minskade kostnader för patienter, landsting och 

privatkliniker. Studier styrker även detta då Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

(SBU) menar att behandlingsformer där fysisk aktivitet ingår är mer kostnadseffektiva än 

enbart konventionell passiv vård (27).  

Alla deltagare i RG har minskat sin smärta i VAS- just nu, VAS- genomsnitt, VAS- värst 

samt fått en bättre funktion och livskvalité, trots att de endast tränat en gång per vecka. AG 

har utöver träffen tillsammans med sjukgymnasten en gång per vecka utfört hemövningar två 

gånger dagligen. Detta kan tala till fördel för AGs behandlingsresultat då de skadade 

strukturerna tränats mera kontinuerligt, men föreliggande studie påvisar att personer som 

tränats i Redcord® kan uppnå liknande resultat trots den låga träningsdosen. En 

förklaringsmodell till detta kan vara de studier som har visat att smärta har en stor påverkan 

hos patienters förmåga att kunna producera kraft (16) samt att hjärnan skickar ut mindre 

nervsignaler till ett skadat område i kroppen (19). Smärta försvårar och ibland omöjliggör 

träning med styrka, kraft och uthållighet för patienten, men sjukgymnaster har upplevt efter 

att patienter har tränats i Redcord®, tillsammans med vibrationer från Redcord® Stimula, har 

smärtan minskat avsevärt. I flera fall har detta inneburit att patienten direkt efteråt kunnat 

utföra träning och rehabilitering smärtfritt samt tränat sin styrka, kraft och uthållighet (16). 

Detta förklaras genom att proprioceptiva signaler från mekanoreceptorer blockerar så att 

smärtsignaler i ryggmärgen inte registreras i hjärnan (41). Träningen för RG har skett i 

smärtfria viktbärande positioner i Redcord® enligt Neuracmetoden tillsammans med 

Redcord® Stimula (13), vilket kan ha gett en smärtlindring hos dessa patienter (16) tack vare 

vibrationerna som orsakar blockeringen av smärtsignalerna (42). Detta kan komma att vara en 

av de förklaringsmodeller till varför RG uppnått bra resultat trots den låga träningsdosen.  

Deltagarnas resultat i AG bygger till stor del på compliance, vilket betyder att deltagaren själv 

har insikt och förståelse för sitt hälsotillstånd, och detta ökar sannolikheten att de utför sina 

hemövningar samt följer de råd och rekommendationer som sjukgymnasten ordinerar (22,23). 

Författarna till föreliggande studie anser att deltagarnas compliance bidrog till det förbättrade 

rehabiliteringsresultatet. Dessutom fick AG sms-meddelanden två gånger per dag, vilket kan 
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ha bidragit till att gruppen kände större behov av att vara lojal mot sin sjukgymnast och 

utförde därför sina hemövningar.  

Läkemedel kan vara en felkälla som vid utvärdering av smärta kan ge missvisande resultat. 

Börjar deltagarna använda läkemedel eller ökar sin dos under studiens gång blir det svårt att 

analysera det faktiska resultatet. Ett exempel på en felkälla skulle kunna innebära att en 

deltagare som vid studiens start åt läkemedel skattade VAS 40, och som efter studien slutat 

använda läkemedel, men nu ökat sin VAS-skattning. Detta hände deltagare ”A4” och om man 

tagit hänsyn till läkemedelskonsumtionen kan man tro att deltagaren blivit sämre, men i själva 

verket klarar deltagaren nu av att utföra aktiviteter utan smärtstillande preparat, vilket är en 

förbättring. Det har därför varit till fördel för studien att enkäterna kartlagt denna fråga så att 

felkällor kunnat undvikas.  

Författarna till föreliggande studie anser att en styrka med studien är att den utgår från ett 

helhetsperspektiv då den tar hänsyn till strukturell-, delaktighet- och funktionsnivå. Detta 

anser vi är en viktig del vid rehabilitering av såväl patienter med SAI som skador generellt.  
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7.3 Kliniska utvecklingsmöjligheter 

Då båda behandlingsmetoderna har visat sig vara effektiva vid SAI finns möjligheten att i 

kliniken anpassa sig till patienten och dennes behov, och att under anamnes och undersökning 

avgöra deltagarens motivation till rehabilitering samt avgöra vilken behandlingsmetod som 

bäst lämpar sig till varje individ. Eftersom Axelina kräver viss självdisciplin kan personer 

med hög compliance med fördel rehabiliteras enligt konceptet tillsammans med dess 

hemövningar. Personer som däremot inte är lika motiverade kan behöva stöd från 

sjukgymnasten och kräver istället rehabilitering med Redcord® på kliniken, vilket är mer 

tidskrävande för den behandlande sjukgymnasten.  

För framtida kliniska utvecklingsmöjligheter vore det intressant att studera en kombination av 

Redcord® en gång i veckan, tillsammans med Axelina och dess hemövningar, för att se om 

behandlingsresultaten går att effektivisera ytterligare. 

8. Konklusion 

Föreliggande RT-studie konstaterar att både Redcord® och Axelina fungerar som behandling 

vid SAI. Deltagarna fick efter fem veckors rehabilitering en procentuell förbättring i smärta, 

funktion och livskvalité oavsett grupptillhörighet. Redcordgruppen uppnådde bäst resultat i 

parametrarna VAS- smärta just nu och QuickDASH medan Axelinagruppens bästa resultat 

var VAS- smärta genomsnitt och VAS- smärta värst. Samtliga deltagare kom att öka sin 

självskattade livskvalité och författarna har diskuterat resultatet och kommit fram till att det är 

intressant hur RG har uppnått lika bra resultat som AG trots skillnaden på antalet 

träningstillfällen.  

 

 

 

!

 

!

!
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   Bilaga 1 

 

10. Bilagor 

 

Information om medverkande i examensarbete 

Hej! 

Vi är två sjukgymnaststudenter, Frida Luuke och Natalie Brinkeback, som har blivit 
informerade om att du valt att medverka i en studie som görs i ett samarbete med Haninge 
Fysiocenter (HFC).  Ragnar Faleij har undersökt dig och din axel/skulderproblematik och har 
bedömt att du uppfyller kraven för att medverka i studien.  

Här kommer lite information om vad studien i sin helhet innebär. 

Studien som du ska medverka i kommer att pågå under en fem veckors period med start den 
21 februari och slutdatumet är den 27 mars. För dig kommer det att innebära att: 

• du en gång i veckan träffar sjukgymnast Ragnar Faleij på HFC och får vetenskapligt 
beprövad behandling 

• du kommer att fylla i en veckoenkät vid varje behandlingstillfälle för utvärdering 
• du kommer även att få fylla i en enkät vid både studiestart och avslut 

 
Vi är två sjukgymnaststudenter som läser sjukgymnastikprogrammet vid Luleå Tekniska 
Universitet. Ett gemensamt intresse för axel- och skulderbesvär gör nu att vi vill skriva vårt 
examensarbete inom detta område och därmed få möjligheten att studera ämnet djupare. 

Vi kommer personligen inte träffa er, utan all kontakt kommer ske via HFC:s reception samt 
med sjukgymnast Ragnar Faleij. Ragnar har, precis som övriga sjukgymnaster, tystnadsplikt. 
Ni kommer att avidentifieras och istället få en siffra som representerar er identitet.  

Arbetet kommer ni själva ha möjlighet att läsa efter det att de har godkänts och publicerats i 
början av juni 2013 på universitetets hemsida; (http://epubl.ltu.se).  

 

Att medverka i studien är frivilligt, och du får när som helst avbryta deltagandet utan att ange 
någon anledning. Din påbörjade behandling kommer inte att påverkas om du väljer att avbryta 
ditt deltagande.  
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Frågor som rör studien kan besvaras av Ragnar, receptionen på HFC eller så kan ni kontakta 
oss.  

 

Tack för visat intresse att delta i vårt examensarbete och lycka till med din rehabilitering! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Frida Luuke, student    Natalie Brinkeback, student 
friluu-9@student.ltu.se   natbri-0@student.ltu.se  
073-560 41 96     070-923 49 50 

 

 

Jenny Röding, handledare  
Universitetslektor 
jenny.roding@ltu.se 
0920-49 39 04 
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Medgivande       JA 

 

 Förfrågan om medverkan i examensarbete  

 

Jag godkänner medverkan i examensarbete 

 

 

Namn:..........................................................................................  

Adress:......................................................................................... 

Telefonnummer:........................................................................... 

 

 

 

Lämna denna svarstalong till receptionspersonalen  

!

!
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Bilaga 2 

 

 

Information och kriterier för deltagande i axelstudie våren 2013 

Receptionisten kontaktar patienter med axelproblem och ställer frågorna nedan. Om patienten 
uppfyller kriterierna för deltagande i studien bokas de in i Ragnars tidbok på angivna 
nybesökstider den 21-22 februari. Ragnar bokar sedan tid själv för återbesök. En speciell 
autoanamnes kommer att användas för deltagarna i studien. Be patienten att komma 20 
minuter innan utsatt tid och fylla i formuläret. OBS! Fyll i samtliga personuppgifter och 
alla telefonnummer i SG-X, inklusive frikort om patienten har det. Spar detta papper 
ifyllt i Ragnars postfack. 
 
Kort information till deltagarna inför axelstudien 
 
• Studien är en del av ett examensarbete vid sjukgymnastprogrammet på Luleå Tekniska 

Universitet och kommer att pågå under fem veckor med start torsdagen den 21 och 
fredagen den 22 februari 2013. 

 
• Som deltagare kommer du att träffa specialistsjukgymnast Ragnar Faleij en gång i veckan 

här på Haninge FysioCenter och får då den bästa vetenskapliga och individuellt utformade 
sjukgymnastiska behandlingar som finns i dagsläget för denna typ av axelproblem. 

 
 

• Vid första besöket kommer Ragnar att undersöka och behandla dig samt bedöma om dina 
axelproblem passar för studien. Om så är fallet ges ytterligare information för deltagande i 
studien.” Räkna med 90 minuter vid första besöket och 40 minuter vid återbesöken. 

 
 
Fyll i frågorna på nästa sida! 
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Deltagaren skall ha primärt ont i EN axel i vila och/eller i rörelse, men kan som följd av 
detta ha fått ont i bröstryggen/nacken/armen eller t.ex. huvudvärk vilket är OK. Svarar 
patienten korrekt, ja respektive nej, på frågorna nedan bokas hen in på ledig nybesökstid. 
 

• Söker du sjukgymnast för att du har ont i EN axel 
när du lyfter armen rakt upp eller framför kroppen?   
 

• Har du mobiltelefon?  
 

• Har du möjlighet att komma till HFC en gång per 
vecka under perioden 21 februari till den 27 mars?  
 

• Har du diabetes? 
  
 

• Har det eller har du haft diagnosen Frozen Shoulder? 
  
 

• Har du brutit din arm, skuldra eller ditt nyckelben?  
  
 

• Har du fått din axel ur led någon gång? 
 

 

 

Deltagarens namn_________________________________________ 

 

 JA 

JA  

 

JA 

NEJ  

 

NEJ  

 

NEJ  

 

NEJ 

!

!

!

!

!

!

!
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Handledning till receptionspersonalen på Haninge Fysiocenter 
Under en fem veckors period, från och med torsdagen den 21 februari till och med den 27 
mars, kommer en studie att genomföras här på Haninge Fysiocenter med fokus på besvär från 
axel- och skulderregionen. Här nedan kommer ni få all den information som behövs; 

1. Torsdagen den 21 februari kommer deltagarna på sitt första besök hos Ragnar.  
• Patienten får vid anmälan i receptionen en modifierad autoanamnes istället för 

HFC:s standardiserade  
 

2. Ragnar gör därefter en bedömning om vilka patienter som kan medverka i studien. 
 

3. Axelinagruppen 
• Er uppgift i receptionen är att två gånger dagligen skicka ut motiverande sms som 

en del i deras behandling. Inga precisa klockslag krävs, utan de skickas med fördel 
ut en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen.  

• Första sms:et skickas ut på förmiddagen måndagen den 25 februari och sista 
sms:et skickas ut på eftermiddagen torsdagen den 27 mars.  

• Sms:en finns formulerade på ett dokument som lämnas i receptionen.  
• För att undvika dubbla utskick, var vänlig att kryssa av redan skickade sms i 

tabellen.  

 

 

 

Tack snälla för all hjälp!  

Har ni några som helst frågor eller funderingar är det bara att höra av sig.  
Vänliga hälsningar Natalie och Frida 

Natalie Brinkeback     Frida Luuke 
natbri-0@student.ltu.se    friluu-9@student.ltu.se  
0709 -23 49 50     0735 - 60 41 96 
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Till behandlande sjukgymnast 

Första tillfället 

• Patienterna som har fått godkännande att delta i studien lämnar efter sitt första 
besök hos Ragnar in sin ifyllda autoanamnes samt DASH och PSFS.  

• Beroende på vilken lapp deltagaren drar i lottningen mellan grupperna placeras 
patienten antingen i ”Redcordpärmen” eller ”Axelinapärmen”. 

• Deltagarens modifierade startenkät och PSFS förvaras under varsin flik i pärmen.  
• Bakom motsvarande flik kommer det att finnas ett informationsbrev som 

deltagaren ska läsa igenom.  
• På sista sidan i informationsbrevet finns en svarstalong som deltagaren ska fylla i 

för att godkänna sitt medverkande i studien. Spara svarstalongen under deltagarens 
egen flik. Deltagaren kan i övrigt behålla informationsbrevet. 

 

Vid varje tillfälle 

•  Vid varje tillfälle ska veckoenkäten fyllas i som innehåller; VAS, läkemedel, 
hemövningar och PSFS. 

 

Vid sista tillfället 

•  Vid sista besöket fyller deltagaren i en slutenkät och lämnar den till behandlande 
sjukgymnasten.  
 

 

 

Tack snälla för all hjälp!  

Har ni några som helst frågor eller funderingar är det bara att höra av sig.  
Vänliga hälsningar Natalie och Frida 

Natalie Brinkeback     Frida Luuke 
natbri-0@student.ltu.se    friluu-9@student.ltu.se  
0709 -23 49 50     0735 - 60 41 96  
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                                                       Bilaga 6. Start- och slutenkät 
   
 
                  Välkommen! Innan Du träffar din sjukgymnast vill 
  hon/han att du lämnar nödvändiga personuppgifter 
  och svarar på följande frågor så utförligt som möjligt. 
 
 
 
 
Personnummer______________________________   Dagens datum___________________________ 
     

Förnamn __________________________________    Telefon hem________________________________ 

Efternamn _________________________________    Telefon arbete_______________________________ 

Adress ____________________________________    Mobiltelefon________________________________ 

Postnr. _____________ Ort____________________      E-post______________________________________

      
 

   

Använd symbolerna och markera på bilden var du har dina besvär 
              Rita in alla områden där du har besvär så exakt som möjligt. 
 

     M M Molande                        ///  /// Huggande/skärande               X X  Brinnande/Svidande 
 
     …    ...    Stickande                     =  =    Domning                               S S   Muskelkramp 
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  VAS 
 
Smärta/värk 
Markera din smärtintensitet genom att ringa in den siffra du tycker stämmer bäst efter var fråga. 

      
 Ingen smärta/värk  Värsta tänkbara smärta/värk
  
 
Hur ont har Du just nu? ................ 0     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 
 
 
Hur ont har Du haft i 
genomsnitt senast veckan? ........... 0     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 
 
 
Hur ont har Du haft som 
värst senaste veckan? ................... 0     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 

 
 
 
Övriga sjukdomar 
 
Nej    Ja  Har du opererats, eller behandlas/medicinerar du, för någon pågående sjukdom som t.ex. 

infektioner, osteoporos, cancer, neurologisk, reumatisk, eller annan sjukdom? 
 
  Om ja, vilka sjukdomar har du eller har du haft? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 Läkemedel 

 
Använder du någon form av medicin mot dina besvär? 
 
Nej      Ja kontinuerligt     Ja vid behov    Om ja, vilka och hur ofta?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Använder du någon annan medicin? 
 
Nej      Ja kontinuerligt     Ja vid behov    Om ja, vilka och hur ofta? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                  EQ5 VAS 

      
        
  Till hjälp för att avgöra hur bra eller 

dåligt ett hälsotillstånd är, finns den 
termometerliknande skalan till höger. 
På denna skala har bästa tänkbara 
hälsotillstånd markerats med 100 och 
sämsta tänkbara hälsotillstånd med 0. 
 
Vi vill att Du på denna skala markerar 
hur bra eller dåligt Ditt hälsotillstånd 
är, som Du själv bedömer det. Gör 
detta genom att dra en linje från 
nedanstående fyrkant till den grad på 
skalan som markerar hur bra eller 
dåligt Ditt hälsotillstånd är idag. 

  Bästa   
    tänkbara   
    hälsotillstånd   
       
    1 0 0    
                                                      9  0                                                    8  0                                                    7  0                                                       6  0                                       Ditt eget                 hälsotillstånd 5  0               idag                                         4  0                                                      3  0                                                      2  0                                                      1  0                                                            0    

    
 Sämsta   
 tänkbara   
  hälsotillstånd   
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  IPAQ 
 
Fysisk aktivitet 
 
Följande frågor gäller din fysiska aktivitet, dvs. hur mycket du rör på dig. Frågorna är till för alla, 
oavsett om du rör dig mycket eller litet. Tänk på all form av fysisk aktivitet som du utför. Det kan 
vara på ditt arbete, under din fritid, i hemmet och utomhus. Tänk även på hur du förflyttar dig från 
en plats till en annan.  
 
Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Fysisk aktivitet 
omfattar all typ av muskelaktivitet t.ex. städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, 
hobbyverksamheter som golf, svampplockning, motion och träning. 
 
 
 
Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden  
under de senaste 12 månaderna?  
Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt. 
Obs! Kryssa endast i ett alternativ! 
 
 Stillasittande fritid 
Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du 
promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan. 
 
 Måttlig motion på fritiden 
Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att svettas. 
I detta inräknas också promenad eller cykling till och från arbetet, övriga promenader, tyngre 
hushållsarbete, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling. 
 
 Måttlig, regelbunden motion på fritiden 
Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, simning, 
tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas. 
 
 Regelbunden motion och träning 
Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande vid i 
genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfället varar minst 30 minuter per gång. 
 
 
 
Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande  
aktiviteter som får dig att bli varm?  
t.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning, etc. Det kan 
variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. 
Ange ett alternativ! 
 
 5 timmar per vecka eller mer 
 Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka 
 Mellan 1 till 3 timmar per vecka 
 Högst en timme per vecka  
 Inte alls 
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                                                                                                     QuickDASH 

Denna enkät berör Dina symtom och Din förmåga att utföra vissa aktiviteter.
Svara på varje fråga, baserat på hur Du har mått den senaste veckan, genom att kryssa för ett svarsalternativ
för varje fråga.
Om det är någon aktivitet Du inte har utfört den senaste veckan får Du kryssa för det svar som Du bedömer
stämmer bäst om Du hade utfört aktiviteten.
Det har ingen betydelse vilken arm eller hand Du använder för att utföra aktiviteten. Svara baserat på Din förmåga
oavsett hur Du utför uppgiften.

  Stor
svårighet

    Viss
svårighet

 M åttlig
svårighet

Omöjligt
 att göra

   1.   Öppna en ny burk eller hårt sittande lock
 

    2.   Utföra tunga hushållssysslor (t ex tvätta golv,
   putsa fönster, hänga tvätt)

    3.   Bära matkassar eller portfölj

    4.   Tvätta Din rygg

    5.   Använda en kniv för att skära upp maten

   6.   Fritidsaktiviteter där Du rör armen fritt
         (t ex spela badminton, simma, gympa)

  I ngen
svårighet

QuickDASH  Gummesson/Atroshi 2005

Hälsoenkät (arm/axel/hand)

7. Under den senaste veckan, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört
Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra?
 Inte  alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket

Under den senaste veckan, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört
Ditt vanliga arbete eller andra dagliga aktiviteter?

8.

Inte  alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket

Ange svårighetsgraden på Dina symtom den senaste veckan:

LättIngen Måttlig Svår
Mycket
  svår

9.   Värk/smärta i arm, axel eller hand

10. Stickningar (sockerdrickskänsla) i arm, axel eller hand

11. Har Du haft svårt att sova, under den senaste veckan, på grund av värk/smärta i arm, axel eller hand?

Inte alls Viss svårighet Måttlig  svårighet Stor svårighet Mycket stor svårighet
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Veckoenkät)

Namn:…………………………………………………………………..(

VAS)(0.100))

Ta#hjälp#av#VAS-skalan!#

# v.9( v.10( V.11( V.12( V.13(
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nu?(

# # # # #

Hur#ont#har#du#haft#i#
genomsnitt#senaste#
veckan?#

# # # # #

Hur#ont#har#du#haft#
som#värst#senaste#
veckan?#

# # # # #
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Använder(du(
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dina(
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) ) ) ) )

Om(ja,(vilka?( ) ) ) ) )

Om(ja,(hur(
ofta?((antal(
ggr/dag(eller(
vecka)(

) ) ) ) )

Hemövningar)

( v.9( v.10( v.11( v.12( v.13(

Hur(många(
gånger(per(
dag(
uppskattar(du(
att(du(har(
utfört(dina(
hemövningar?(

( ( ( ( (

PSFS)
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!INSPEKTION!! ! ! ! ! Bilaga&8!

! JA!

HÖ!!!!!!!!!!!!!VÄ!

NEJ!

HÖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!VÄ!

Angulus!superior!högre!än!acromion?! ! ! ! !

Protraherad!skuldra?! ! ! ! !

MUSKELTEST!

! JA!

HÖ!!!!!!!!!!!!!VÄ!

NEJ!

HÖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!VÄ!

Stram!M.!Pectoralis!minor?! ! ! ! !

Stram!M.!Levator!skapula?! ! ! ! !

Test!M.!!Serratus!anterior! ! ! ! !

IMPINGEMENTTEST!

! JA!

HÖ!!!!!!!!!!!!!VÄ!

NEJ!

HÖ!!!!!!!!!!!!!!!!!VÄ!

Positiv!Hawkings?! ! ! ! !

Positiv!Neers?! ! ! ! !

Painful!arc?!! ! ! ! !

NEURAC!

! JA!

HÖ!!!!!!!!!!!!!VÄ!

NEJ!

HÖ!!!!!!!!!!!!!!!!VÄ!

Prone!schoulder!protraction! ! ! ! !

Supine!schoulder!retraction! ! ! ! !

Kneeling!schoulder!extension!! ! ! ! !

Scapular!depression! ! ! ! !

Kommentarer:!
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STUDENT LICENS  LTU

Luleå Tekniska Universitet
Av: Frida Luuke

 Axelinas hemträningsprogram

Övning Illustration Träningsfokus Övningsdata Kommentar
1 -
Roddrag med
gummiband

Stå med rak rygg. Greppa tag om
gummibandet, med tummarna vända mot
varandra. Släpp ner armarna och axlarna..
Börja övningen genom att dra axlarna bakåt,
och därefter armarna. Håll armbågarna tätt
intill kroppen. Rotera händerna utåt medan
du drar. Håll överkroppen stilla under hela
övningen.Behåll en god hållning under hela
övningen.

2 -
Liggande
uppåtföring av
arm med
gummiband

Ligg på rygg på en matta med böjda knän
och armarna längs sidorna. Lägg
gummibandet under dina skuldror och
greppa tag om det. För armarna rakt upp
mot taket och separera skulderbladen ifrån
varandra. Bromsa rörelsen på vägen ner och
pressa ihop skulderbladen mot varandra.

3 -
Stående
bröstpress med
gummiband

Fäst gummibandet i ett dörrhandtag. Stå
med parallella ben och håll armarna i 90 °
tätt intill kroppen. Pressa gummibandet
framåt tills armarna är helt raka, och fortsätt
pressen genom skuldrorna. Återgå långsamt
till startpositionen och upprepa.

4 -
Armhävningar
mot bord

Luta dig mot ett bord och placera armarna
axelbrett. Sänk kroppen mot händerna och
pressa tillbaka. Kom ihåg att separera
skulderbladen i slutläget. Upprepa.

5 -
Dips på bänk

Stöd dig mot bänken med ungefär axelbrett
grep. Kroppen hålls rak, så att enbart
hälarna rör golvet. Böj armbågarna och sänk
kroppen mot golvet. Pressa upp igen och
upprepa.Tränar primärt: m.triceps brachii,
m.deltoideus, m.pectoralis major.
Assisterande muskler: m.pectoralis minor,
m.serratus anterior m.fl.

6 -
Stretching av
levatorn

Sitt med en bra hållning. Rotera huvudet 45°
och tappa ner näsan mot armhålan. Använd
ingen hand som bilden visar, utan låt
huvudet falla fritt mot armhålan. Håll kvar
töjningen i ca 20-30 sek.

© 2013 ExorLive AS ® 1 2013-05-18
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Studievecka 1 (28 feb – 1 mars)             Bilaga 10 

Datum Dag FM SMS EM SMS 

28-feb Måndag   Övningarna du fått är anpassade efter dina behov och 

har till syfte att förbättra din axelfunktion. Lycka till 

med dagens övningar! 

 God teknik vid dina hemövningar resulterar i en 

mer funktionell axel. Lycka till! 

29-feb Tisdag  Tänk på den goda hållning som du har i övningarna 

och behåll den resten av dagen. Lycka till med dagens 

övningar! 

 Mindre smärta i axeln gör att du kan bli mer fysiskt 

aktiv. Lycka till idag! 

30-feb Onsdag   Ökad rörlighet i din axel gör dig mindre begränsad. 

Glöm inte övningarna! 

 Glöm inte att resultat kräver träning varje dag. 

Lycka till med dagens övningar! 

31-feb Torsdag   Tänk på tekniken din sjukgymnast har lärt dig när du 

ska utföra din axelträning. Lycka till med dagens 

övningar! 

 Det är viktigt att ta många små pauser under en dag 

för att undvika enformiga positioner! 

1-mar Fredag   Din kropp är värd att må bra! Lycka till med övningar!  Bra jobbat med dina övningar under veckan! Tänk 

på vilken kroppsdel du arbetar med när du utför 

dagens träning. Lycka till! 
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Studievecka 2 (4 mars – 8 mars) 

Datum Dag FM SMS EM SMS 

4-mars Måndag  Bättre rörlighet i axeln underlättar din vardag. Lycka till 

med dagens övningar! 

 Din axel mår bättre när din kropp rör på sig. Lycka till 

med dagens övningar! 

5-mars Tisdag  Axeln får bättre förutsättningar för rörelse när du har en 

god hållning. Lycka till med dagens övningar! 

 Bättre funktion i axeln gör att du kan kommer ett steg 

närmre dina uppsatta mål. Lycka till med dagens 

övningar! 

6-mars Onsdag  Fysisk aktivitet ökar blodcirkulationen och förbättrar 

läkningsprocessen i skadade muskler. Kom ihåg dina 

övningar idag! 

 Testa att träna framför en spegel idag för att se över 

din teknik. Lycka till med dagens övningar! 

7-mars Torsdag  Tänk på de mål du satte upp vid ditt första besök hos 

sjukgymnasten. Hur långt har du kommit? Lycka till med 

dagens övningar! 

 

 Ha kontroll över skulderbladets position i alla 

övningar. Det hjälper dig att snabbare komma tillbaka! 

8-mars Fredag  Var inte rädd för att använda din axel i vardagen. Du 

känner själv när kraven blir för höga. Lycka till med 

dagens övningar! 

 När du stärker dina muskler kring skulderbladet får 

axelleden bättre förutsättning för rörelse. Lycka till 

idag! 
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Studievecka 3 (11 mars – 15 mars) 

 

 
 

Datum Dag FM SMS EM SMS 

11-

mars 

Måndag  Axeln har inga starka ledband som stabiliserar. Stabiliteten 

kommer istället från dina muskler. Lycka till idag! 

 Rehabiliteringen för din axel kommer få bättre 

förutsättningar om bryr dig om hela din kropp. Var aktiv! 

12-

mars 

Tisdag  Ha kontroll över skulderbladet i alla övningar. Lycka till 

med dagens övningar! 

 Rehabilitering tar tid så kämpa på!  

13-

mars 

Onsdag  Ta en extra paus under dagen! Pauser ökar cirkulationen i 

kroppen och förbättrar läkningsprocessen i din axel. Lycka 

till! 

 Både hjärtat och axeln mår bra av att du rör på dig! 

14-

mars 

Torsdag  Vad kan du göra idag som du inte kunde göra i början av 

din rehabilitering? Lycka till med dina övningar idag! 

 När du gör övningarna, fokusera på den muskel som 

tränas. Hoppas att övningarna har gått bra idag! 

15-

mars 

Fredag  Rehabilitering tar tid. Var envis och tänk på dina mål Glöm 

inte att utföra dina hemövningar! Ha en bra dag! 

 Världshälsoorganisationen rekommenderar 30 min 

vardagsmotion om dagen. Hur ser din vardagsmotion ut? 

Lycka till med helgens träning! 
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Studievecka 4 (18 mars - 22 mars) 

 

Datum Dag FM SMS EM SMS 

18-

mars 

Måndag  Hoppas att helgen har varit bra! Försök att hålla en god 

kroppshållning, sittande som stående i veckan. Lycka till! 

 Starka muskler gör axelleden mer stabil. Lycka till med 

dagens övningar! 

19-

mars 

Tisdag  Rörelse ökar blodcirkulation. Blodcirkulation ökar 

läkningsprocessen i din axel. Fortsätt kämpa lika bra som 

tidigare! 

 Att göra hemövningar regelbundet ger ett långsiktigt 

resultat. Tänk på din hälsa! 

20-

mars 

Onsdag  Sträck på dig! Det kommer göra gott för dig i längden. 

Lycka till med dagens övningar! 

 Fysisk aktivitet är en viktig del av en välmående 

människa. Du glömmer väl inte resten av kroppen? 

Lycka till! 

21-

mars 

Torsdag  Sjukgymnastens mål är att DU ska nå de mål du satt upp i 

början av rehabiliteringen. Lycka till! 

 Axelleden är den led i kroppen som har störst 

rörelseomfång. Ett av syften med dina övningar är att 

öka din axels rörlighet. Lycka till med dagens övningar! 

22-

mars 

Fredag  Tänk på hur din sjukgymnast instruerat övningarna. Teknik 

är viktigt för ett nå ett bra resultat! 

 Bra jobbat med dina övningar under veckan! Glöm inte 

att resultat kräver träning varje dag så kom ihåg 

övningarna i helgen. Fortsätt kämpa! 
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Studievecka 5 (25 mars – 29 mars) 

Datum Dag FM SMS EM SMS 

25-

mars 

Måndag  När du stärker musklerna kring skulderbladet hamnar axeln i 

en mindre smärtsam position. Vad sägs om att träna! 

 Få kontroll över din smärta. Lycka till med dagens 

övningar! 

26-

mars 

Tisdag  Nya rutiner tar tid. Ge inte upp!   En god kroppshållning ger bättre förutsättningar för en 

smärtfri axel. Lycka till med dagens övningar! 

27-

mars 

Onsdag  En paus från enformig kroppsställning ger dig möjlighet 

sätta axlarna och skulderbladen i en bättre position. Tänk på 

det under dagen! 

 Övningarna ger bäst resultat om de sker i 

rekommenderad dos. Följ de råd din sjukgymnast gett. 

Lycka till idag! 

28-

mars 

Torsdag  Axelleden stabiliseras av små muskler som kräver 

regelbunden träning. Dina övningar påverkar dessa muskler, 

så du utför väl dom? Lycka till! 

 Positionera axlarna med jämna mellanrum. Lycka till 

med dagens övningar! 

29-

mars 

Fredag  Bra tränat i veckan! Mer kontroll på din axel bidrar till 

minskad smärta. Lycka till med dagens övningar! 

 Stark skulderbladsmuskulatur ger en axel som orkar hela 

dagen. Bra jobbat under veckan! 

 

 


