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Abstract  
Background: Nerve mobilisation is a controversial subject which has undergone great 
development in recent decades. Nerve mobilisation is based on a concept of both examination 
and treatment of the nervous system. Purpose: To study nerve mobilisation as a treatment in 
physical therapy with emphasis on evidence regarding the method. Method: A literature 
review. The search was made through the databases: PubMed/Medline, Academic search, 
PEDro and CINAHL/webspirs. The search terms used in different compositions were: nerve, 
neural, mobilisation/mobilization, mobilizing, gliding and neurodynamics. The quality of the 
studies included were assessed using the PEDro Scale and evidence were assessed by using 
the SBU guidelines. Results: 13 articles were included in the study. The quality of the studies 
varied. The subjects in the studies were categorized into eight different groups. The level of 
evidence for nerve mobilisation varied between the groups. There is some evidence that nerve 
mobilisation might be beneficial in the treatment of peripheral nerve entrapment in the upper 
extremity and cervico-brachial pain syndrome. There is no evidence that nerve mobilisation 
would be beneficial after surgery in the lumbar spine. In the remaining five categories there is 
not enough data for an evidence assessment. Conclusion: Nerve mobilisation might be a 
promising treatment for some patient categories but the level of evidence is insufficient. There 
is a need for more studies with high scientific quality to determine which patients could 
benefit from treatment with nerve mobilisation. 
 
Keywords: Evidence, Nerve mobilisation, Neurodynamics, Neuropathy, Physiotherapy, 
Treatment. 
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Nervmobilisering bygger på att aktiva och passiva rörelser kommer att påverka nervsystemet 

mekaniskt och fysiologiskt. Teorin bakom nervmobilisering går ut på att man genom detta 

även kan uppnå behandlingseffekter (Butler, 1991). Nervmobilisering är ett kontroversiellt 

ämne och det finns både förespråkare och kritiker till konceptet och dess innebörd.  

 

Butler (1991) som är en av förespråkarna för nervmobilisering menar att s.k. muskulo-

skelettala besvär kan innefatta en dysfunktion av nervsystemet och att dess roll ofta har  

undervärderats och förbisetts.  

 

Kritiken mot nervmobilisering riktar sig bl.a. mot att det är svårt att via nervtensionstester 

differentiera vilka strukturer som orsakar symtom samt att man inte med säkerhet kan påstå 

att det är nervsystemet och inte omkringliggande strukturer som testas/behandlas. Vidare 

hävdas det att evidensen inom området är bristfällig och att det därmed föreligger en risk att 

förhastade slutsatser, utan vetenskaplig grund, dras (Di Fabio, 2001).  

 

Differentieringssvårigheterna försvaras av förespråkarna för nervmobilisering. De påpekar att 

besvär från nervstrukturer inte diagnostiseras med ett enda test utan baseras på en samlad 

bedömning bestående av anamnes och kliniska fynd (Matheson, 2001; Coppieters & Butler 

2001). Förespråkare anser att om man genom att addera sensitiserande manövrar till ett 

nervsträckstest lyckas förändra patientens symtom, utan att påverka muskulo-skelettala 

strukturer kan detta tyda på engagemang av nervstrukturer. Dessa menar även att synsättet på 

nervsystemet och vad som sker i det vid nervtensionstester- och mobilisering är mycket 

förenklat (Coppieters & Butler, 2001). Utöver de mekaniska processerna (tension och 

glidning) sker även viktiga fysiologiska processer men också en interaktion mellan dem. Detta 

samspel mellan mekanik och fysiologi kan benämnas som neurodynamik (Shacklock, 1995).  

 

Det råder även oenighet beträffande terminologin inom nervmobilisering. Shacklock (1995; 

2005b) anser att nervtensionstester istället bör benämnas som neurodynamiska tester eftersom 

dessa riktar sig mot både mekaniska och fysiologiska mekanismer. Det saknas också enighet 

kring termen ”nervmobilisering”. Benämningen varierar i litteraturen och termer som används 

är t.ex. neural mobilisering (Shacklock 2005a), neural stretching (Shacklock, 2005b), 

nervglidningstekniker (Elvey, 1997), nerv mobilisering (Lee & LaStayo, 2004) och 

neurodynamiska tekniker (Shacklock, 2005a). 
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Historik 

Tankar om att nervsystemet kan vara involverat i många olika besvär har funnits sedan länge.  

Det första kända neurodynamiska testet kommer från 2800 f. Kr. och användes för att 

diagnostisera ländryggsbesvär hos pyramidbyggarbetare (Shacklock, 2005a). Konceptet för 

behandling med nervmobilisering är heller ingen nyhet. Redan i slutet på 1800-talet i England 

och i Frankrike använde man sig av operativa metoder för att stretcha på nerver (Butler 1991). 

Detta är dock enligt Butler (2000) inte förenligt med dagens nervmobiliserande metoder. Från 

1920-talet finns beskrivningar av neurodynamiska tester för övre extremitet. Under de senaste 

trettiofem åren har stor utveckling skett inom nervmobiliseringen. Framstående personer har 

varit Gregory Grieve, Geoffrey Maitland, Robert Elvey och David Butler. Grieve beskrev 

1970 sensitisering av nervvävnad som en möjlig ursprungskälla till symtom (Shacklock, 

2005a). Under 1970-talet började neurodynamiska tester användas inom den manuella terapin 

(Shacklock, 2005b).  I slutet av 70-talet började Maitland att utforska användningsområden 

för Slumps test och 1979 förde Elvey fram tensionstestet för plexus brachialis även benämnt 

som neurodynamiskt test för övre extremitet (Butler, 2000). Under senare år har konceptet 

neurodynamik populariserats. Konceptet bygger på en helhetssyn av nervsystemet där 

mekanik och fysiologi samspelar med varandra och inte kan särskiljas eftersom de 

ovillkorligen påverkar varandra. Detta menar Shacklock (1995) att kliniker bör ha i åtanke 

både vid undersökning och vid behandling. 

 

Anatomi 

Relevanta strukturer för nervmobilisering är nervsystemet, nervsystemets omkringliggande 

strukturer och innerverad vävnad. 

 

Nervsystemet utgörs av hjärna, kranialnerver, ryggmärg, nervrot, perifera nerver och dess 

omgivande skikt. Nervsystemets omgivande skikt består centralt av hjärnhinnorna: pia mater, 

arachnoidea och dura mater. Perifert består skikten av mesoneurium, det inre och yttre 

epineuriumet, perineurium och endoneurium.  

 

Nervsystemets omkringliggande strukturer utgörs av t.ex. muskler, senor, benstrukturer, 

diskar, ligament, fascior och blodkärl.  

 

Innerverad vävnad består av all typ av vävnad som innerveras av nervsystemet (Shacklock, 

2005a). 
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Ryggmärgen och de omgivande hinnorna 

Ryggmärgen utgör en förlängning av förlängda märgen och sträcker sig ned mot segment L2, 

där den smalnar av till en konformad nedre ände (Butler, 1991). Hjärnhinnorna har som 

funktion att skydda, fixera samt vara kärlförande (Bojsen-Möller, 2000) Mellan pia mater och 

dura mater finns ligament vars uppgift är att bibehålla ryggmärgen centrerad i sin behållare 

och skydda ryggmärgen mot krafter under kroppsrörelser (Butler, 1991). Mellan hinnorna pia 

mater och arachnoidea ligger subarachnoidalrummet, innehållande ryggmärgsvätska (Bojsen-

Möller, 2000). Ryggmärgsvätskan har en viktig roll för näringstillförsel samt medverkar i 

ryggmärgens biomekaniska funktion. Utöver detta tros ryggmärgsvätskan även fungera som 

dämpare och ge skydd för ryggmärgen (Butler 1991).  

 

Nervroten 

Nervrotens vävnadshöljen skiljer sig från skikten som bildar den perifera nerven. Nervrotens 

höljen påminner mer om hjärnhinnorna pia mater och arachnoidea. Nervrotens höljen är även 

svagare och ibland saknas även dessa. Nervroten är därmed relativt oskyddad men skadas 

sällan av tensionskrafter tack vare skyddsmekanismer som överför tension från perifera nerver 

till andra lokalisationer på nervrotsnivå. När nervrotsskador uppkommer sker detta vanligen 

genom indirekt påverkan från disk eller facettled (Butler, 1991). 

 

Den perifera nerven 

Mesoneuriumet utgör den perifera nervens ytterhölje och innanför detta finns det yttre 

epineuriumet. Innanför det yttre epineuriumet finns det inre. I det inre epineuriumet finns flera 

buntar av perineurium. Varje perineurium omger i sin tur knippen av endoneurium. Varje 

enskilt endoneurium inkapslar ett axon. Inne i axonet finns nervcellens cytoplasma s.k. 

axoplasma (Butler, 1991). Axoplasman innehåller cellorganeller samt substanser viktiga för 

nervsystemets funktion. I axonet sker rörelse av axoplasman, denna transport av ämnen kallas 

axonal transport (Shacklock, 1995). Axonal transport sker i två riktningar: anterograd och 

retrograd (Butler, 1991). 

 

Innervation och blodförsörjning 

Nervsystemet är mycket syrekrävande och har ett eget system för blodförsörjning, det s.k. 

vasa nervorum. Vasa nervorum har en generell uppbyggnad med små nervförsörjande kärl. 

Dessa löper från ett större, extraneuralt kärl in i nerven och försörjer på så sätt nerven med 

blod. Det är viktigt att blodförsörjningen till nerven fungerar optimalt för impulsfortledningen 

 6



och för det cytoplasmatiska flödet i nervcellen. De olika skikten av den perifera nerven samt 

nervrot och det autonoma nervsystemet (ANS) har en egen inre innervation, kallat nervi 

nervorum. Nervi nervorum kommer från förgreningar av närliggande axon (Butler, 1991).  

 

Biomekanik och fysiologi 

För att praktisera nervmobiliserande tekniker krävs enligt Shacklock (1995) förståelse för och 

kunskap om nervsystemets mekanik och fysiologi. Butler (1991) framhäver att nervsystemet 

är en enda sammanhängande enhet. Nervsystemet är utformat för att kunna anpassas till 

kroppsrörelser och samtidigt upprätthålla dess primära funktion – impulsfortledningen 

(Butler, 1991). 

 

Kroppen fungerar som nervsystemets behållare. När kroppen rör sig ändras de anatomiska 

förhållandena för nervsystemets omkringliggande strukturer vilket leder till att nervsystemet 

utsätts för krafter. Krafterna som kroppsrörelserna alstrar ger upphov till mekaniska och 

fysiologiska reaktioner från nervsystemet i form av tension/förlängning, nervglidning, 

tryck/kompression samt förändringar av intraneuralt blodflöde, axonal transport och 

impulsfortledning (Shacklock, 1995). Nervglidning kan ske både längsgående och 

tvärsgående (Shacklock, 2005a). Glidning kan ske både mellan skikt inne i nerven samt 

mellan nerv och omkringliggande strukturer (Walsh, 2005). Nervglidning är nervsystemets 

sätt att motverka och reducera tension som det utsätts för (Shacklock, 2005a). Nervglidning i 

samband med ledrörelser har bl.a. påvisats i en studie av Dilley, Greening, Lynn, Leary och 

Morris (2001) beträffande medianusnerven vid handleds- och pekfingerrörelser. Detta har 

även bekräftats av Greening, Lynn, Leary, Warren, O´Higgins och Hall-Craggs (2001). Ökad 

tension och förlängning av nerver i samband med kroppsrörelser har bl a visats i studier av 

Byl, C., Puttlitz, Byl, N., Lotz och Topp (2002) samt Dilley, Lynn, Greening och DeLeon 

(2003). Intraneurala blodkärl är organiserade på så sätt att de skall kunna upprätthålla 

oavbrutet blodflöde. De ligger veckade inne i nervvävnaden och när tensionskrafter påverkar 

nerven sträcks kärlen ut och deras slack tas upp. De kan dock fortfarande initialt upprätthålla 

blodflödet. Skyddsmekanismerna för blodflödet har emellertid gränser och vid för stora 

tensionskrafter i nerven så kan inte blodflödet upprätthållas (Shacklock, 1995). Ogata och 

Naito (1986) har visat att det intraneurala blodflödet stryps helt när en nerv utsätts för 

dragspänning och förlängs mer än 15,7 %. Dessa har även påvisat att intraneuralt blodflöde 

stryps vid en kompression på 50-70 mmHg. Sambandet mellan stretching och blodflöde har 

även konstaterats av Tanoue, Yamaga, Ide och Takagi (1996), de har visat att intraneuralt 
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blodflöde minskar med 50% och att axonal transport reduceras med 43% när nerven 

förlängdes 11%. I en studie utförd av Slater, Vincenzino och Wright (1994) har man även 

kunnat konstatera att sympatiska nervsystemet kan påverkas när nervsystemet placerats i en 

position där det satts på sträck. 

 

Nervsystemets uppbyggnad som en sammanhängande enhet innebär enligt Walsh att om det 

utsätts för dragspänning på en plats kan detta påverka nervsystemet på andra lokalisationer i 

kroppen. Nervsystemet kan till en viss grad anpassa sig till tensionskrafter tack vare dess 

anatomiska förutsättningar vilka fungerar som säkerhetsmekanismer. Ett exempel som nämnts 

är glidning mellan vissa av skikten i en nerv, ett annat är att det inne i nerven finns en 

plexusgruppering som gör att viss förlängning av nerven kan tillåtas (Walsh, 2005). Vid en 

ledrörelse kommer nerven att påverkas biomekaniskt i en viss ordning. I vila är nerven 

slackad och när rörelsen påbörjas uppkommer först en dragspänning i nerven som gör att 

slacken i nerven spänns upp. Därefter kommer en glidrörelse av nerven att ske mot den 

aktuella leden. När all glidförmåga i nerven nyttjats kommer tensionskraften i nerven att öka 

(Shacklock, 1995). Längs nervens utbredning påverkas den också av olika krafter i form av 

närliggande ben, muskler och fascior. Dessa kan orsaka tryck mot nerven och ge minskat 

utrymme för nerven vid ex. aktiva rörelser (muskelkontraktioner) och stretching av muskler 

(Shacklock, 1995). Enligt en studie av Phillips, Smit, De Zoysa, Afoke och Brown (2004) är 

nervens eftergivlighet större där den passerar en led jämfört med andra anatomiska regioner. 

Dessa har även via histologiska undersökningar påvisat strukturella skillnader mellan nerver i 

led- och icke-ledregioner. Philips et al. (2004) har även påvisat skillnader mellan olika nerver 

vad gäller eftergivligheten.  

 

Kroppsrörelser påverkar även det centrala nervsystemet (CNS). Olika rörelser av columna 

kommer att påverka ryggmärgen olika beroende på vilken sida om rörelseaxeln som 

ryggmärgen befinner sig. Under flexion av hela columna kommer ryggmärgen att förlängas, 

glida i kraniell- och kaudal riktning samt tryckas ventralt vilket leder till ökat utrymme i 

foramen intervertebrale. Vid enbart nackflexion kommer ryggmärgen att glida i kraniell 

riktning (Shacklock, 2005a). Glidning av ryggmärgen kan ske både intraneuralt, mellan 

märgen och dura mater samt extraneuralt, mellan dura mater och spinalkanalen (Butler, 1991). 

Vid en extension sker en liten komprimering av ryggmärgen och vid lateralflexion kommer 

tensionen av ryggmärgen på den konvexa sidan att öka men minska på motsatt sida. Rörelser 

som påverkar CNS kommer även att påverka det perifera nervsystemet (PNS) t.ex. kommer 
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en lateralflexion av columna leda till ett ökat avstånd mellan CNS och PNS och därmed 

uppkommer en dragspänning som fortplantas utmed nervsystemet. Under rotation inträder en 

stängning respektive öppning av foramen intervertebrale vilket kan påverka nervroten 

(Shacklock, 2005a). 

 

Nervroten kan även påverkas av kroppsrörelser via övriga nervsystemet. Nervroten har som 

tidigare nämnts vissa skyddsmekanismer vilka har till uppgift att skydda nervroten från 

hotande slitskador som skulle kunna uppkomma via tensionskrafter från perifera nerver. 

Skyddsmekanismerna utgörs av starka infästningar för nervsystemet utmed columna, 

skyddande omgivande hinnor, dura maters pluggutformning kring nervroten som hindrar 

denna från att dras ut från foramen intervertebrale samt mekanismer inne i nervroten. De inre 

skyddsmekanismerna består bl.a. av glidningsförmåga mellan strukturer inne i nervroten 

(Butler, 1991). 

 

Patologi 

Patologiska tillstånd av nervsystemets mekaniska och fysiologiska funktioner kan uppkomma 

på olika sätt. Shacklock menar att tillstånden kan orsakas av dysfunktioner i antingen 

nervsystemet, nervsystemets omkringliggande strukturer eller innerverad vävnad (Shacklock, 

2005a). Nervsystemet kan, under normala förhållanden, anpassa sig till förändringar av de 

anatomiska förhållandena hos omkringliggande strukturer men ibland räcker inte dessa 

skyddsmekanismer till vilket kan leda till skada på nervsystemet (Shacklock, 1995). 

 

Kompressionsskador på nervstrukturer kan orsakas av sjukliga utrymmeskrävande 

förändringar (ex. tumörer), vätskeansamlingar (ex. ödem) samt kompressionsskador på nerv 

som associeras med det extracellulära utrymmet i mjukdelar (ex. graviditet, hypothyreoidism, 

hjärtfel, compartmentsyndrom) (Rempel, Dahlin & Lundborg, 1999). 

Nervkompressionsskador kan även orsakas av en yttre kraft. Kraften kan vara liten men 

applicerad under längre tid eller utgöras av en stor kraft anbringad under kort tid. Det kan 

även röra sig om repetitiva större krafter under korta intervaller. Kompressionsskadan kan 

även associeras med en kombination av stretching, friktion och kompression av en nerv 

(Werner & Andary, 2002). Vilken den patologiska effekten blir av kompressionen beror på 

kraftens storlek och duration. Stora nervfibrer är mer känsliga för kompressionskrafter jämfört 

med små och nervfibrer i nervens ytterkant skadas lättare än de som befinner sig centralt i 

nerven (Llanos, Vilá & Núñes-Samper, 1999).  
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En inklämning av nerven uppkommer ofta i trånga passager vid leder (Rempel & Diao, 2004). 

Ytterligare platser där nervsystemet löper en ökad skaderisk är vid fixationspunkter mot 

omkringliggande strukturer, där nerven går över benstrukturer (Walsh, 2005) samt där nerven 

förgrenar sig (Butler 1991). En nervkompression kan predisponeras av tillstånd som ger 

systempåverkan, exempelvis diabetes, alkoholism eller exponering för kemikalier och toxiska 

ämnen (Koo & Szabo, 2004). Diabetes kan i sig påverka nervfunktionen (Ogawa et al., 2005). 

 

En nervkompression leder till att nervens rörlighet reduceras vilket ger en ökad tensionskraft i 

nerven vid ledrörelser (Koo & Szabo, 2004). Följderna av en nervkompression blir ödem, 

inflammation, fibrotisering samt degeneration av axon och myelin (Rempel & Diao, 2004; 

Prinz et al., 2005). Fox och Bangash (1996) har påvisat att nerventrapment leder till försämrad 

impulsfortledning vid positionen för skadan men även proximalt därom. Tecken finns även på 

att två mindre nervkompressioner som i normala fall inte skulle vara symtomgivande kan bli 

det p.g.a. en summeringseffekt. Detta innebär att grundorsaken för besvären kan finnas på en 

annan position än symtomen tyder på (Childs, 2003).  

 

Även nervroten kan drabbas av kompressionsskador. Kobayashi, Shizu, Suzuki, Asai och 

Yoshizawa (2003) bekräftar i en studie att en diskbuktning mot en nervrot kan leda till 

kompression, minskad glidförmåga samt ett minskat blodflöde i nervroten när nervsystemet 

utsätts för normala tensionskrafter. En diskbuktning kan ärra nervroten och ge upphov till en 

inflammation (Shacklock, 2005a). Ett direkt trauma mot nervroten kan komprimera och/eller 

stäcka på nervroten och leda till svullnad och stas av den. Detta kan i ett senare skede leda till 

fibrotisering av nervroten och adheranser mellan nervroten och dura mater (Quinter, 1989). 

Fibrotisering är den yttersta konsekvensen för de flesta nervskadorna (Butler, 1991). 

 

En annan orsak till skada på nervsystemet kan vara postoperativa adherenser av nerven mot 

omkringliggande strukturer. Dessa adherenser kan leda till ökad dragspänning i nerven vid 

rörelser, reducerad intraneural cirkulation, fibrotisering och dysfunktion av nerven (Abe, Doi 

& Kawai, 2005). Ytterligare en orsak till nervskador kan vara biomekaniska avvikelser 

(Childs, 2003; Shacklock, 2005a). 

 

Nervsystemet kan även påverkas på andra sätt än i första hand mekaniskt. Exempel på detta 

kan vara sjukdomar som ger upphov till lokala inflammationer och förändringar (Childs, 
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2003), smärtstimuli från icke-nervstrukturer som ger upphov till förändringar på 

ryggmärgsnivå (via kemiska substanser) och sensitiseringar av ryggmärgsneuron (Zusman, 

1992). En perifer neurit kan under vissa omständigheter leda till en mekanisk sensitisering av 

axonet samt en pågående aktivering utan mekaniskt stimuli (Bove, Ramsil, Lin & Leem, 

2003). En inflammation kan också reducera nervens glidförmåga (Rempel et al., 1999).  

 

Butler hävdar att det sympatiska nervsystemet kan alstra symtom perifert (Butler, 1991) samt 

bidra till sensitisering av skadade nerver och inflammerad vävnad (Butler, 2000). Sympatiska 

nervsystemet tros bl.a. ha en betydande roll vid komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS) 

(Dommerholt, 2003). 

 

Studier har visat att nervsystemet kan vara involverat i besvär som traditionellt ansetts som 

muskuloskelettala t.ex. lateral epicondylit (Yaxley & Jull, 1993), hamstringsbristningar (Turl 

& George, 1998) och fotledsstukningar (Pahor & Toppenberg, 1996). 

 

Neuropatisk smärta 

Neuropatisk smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP) 

som smärta initierad eller orsakad av en lesion eller dysfunktion i nervsystemet (IASP, 2004). 

 

Neuropatisk smärta beskrivs ofta som krampande, värkande, brännande, nypande eller som 

huggande (Walsh, 2005). Ytterligare smärtsensationer som dessa patienter kan uppleva är 

stickningar, obehag, pickande smärta eller en djup, ömmande smärta. Patienten kan även 

uppleva smärtan som el-chock-liknande (Jensen & Baron, 2003). Två vanliga symtom vid 

neuropatisk smärta är allodyni och hyperalgesi (Jensen, Gottrup, Sindrup & Bach, 2001).  

Vid allodynitillsånd kan smärtupplevelsen även beskrivas som varm, våt och/eller kall men 

även paradoxalt nog som kallbrännande. Symtomen kan dock inte förutses p.g.a. 

nervsystemets plasticitet (Jensen & Baron, 2003).  

 

Den neuropatiska smärtan kan ha många orsaker, exempel på neuropatiska smärttillstånd är 

entrapmentneuropatier, perifer diabetsneuropati, komplext regionalt smärtsyndrom, smärta 

från ryggmärgsskada, cervicalt-, thoracalt- eller lumbosacralt utstrålande smärta, smärta vid 

multipel skleros, parkinsons sjukdom, spinal stenos samt efter stroke. Neuropatisk smärta är 

komplex, smärtan kan uppkomma spontant eller till följd av stimuli. Både centrala och 
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perifera sensitiserande mekanismer verkar kunna bidra till den neuropatiska smärtan (Pasero, 

2004). 

 

Mekanismer som tros vara involverade i neuropatisk smärta är exempelvis: perifer 

sensitisering av nociceptorer till följd av skada, ektopiska impulser till följd av 

demyelinisering och perifer sensitisering, efatiska impulsöverföringsplatser, central 

sensitisering, wind-up-fenomen (till följd av central sensitisering) samt central disinhibition 

(nedåtgående, smärthämmande kontrollmekanismer fungerar ej). Även det sympatiska 

nervsystemet kan vara involverat. Sympatiska nervsystemet tros bl.a. vara orsaken till 

kvarstående neuropatisk smärta hos patienter med komplext regionalt smärtsyndrom (Pasero, 

2004). Även förändringar i hjärnan p.g.a. nervsystemets plasticitet kan ha en roll i den 

neuropatiska smärtan (Jensen et al., 2001). Mekanismerna som ger upphov till den 

neuropatiska smärtan kan variera beroende på vilka de bakomliggande grundorsakerna är 

(Jensen & Baron, 2003). Nervsystemets plasticitet gör även att mekanismerna kan variera 

mellan två individer med samma neuropatiska tillstånd samt att en mekanism kan ge upphov 

till skilda symtom (Jensen, 2002). 

 

Undersökning och diagnostik 

Vid diagnostisering av neurogena besvär bör undersökningen enligt Elvey bestå av en 

anamnes samt en gedigen klinisk undersökning. Klinikern jämför sedan patientberättelsen 

med utmärkande drag för neurogena besvär, överensstämmer dessa är det sannolikt att 

patientens besvär kommer från nervsystemet. Undersökningen bör innefatta tester som riktar 

sig mot både nervstrukturer och andra strukturer som skulle kunna orsaka smärtan (Elvey, 

1997). För att kunna utvärdera om patientens besvär har en neurogen komponent menar 

Walsh att det krävs en förekomst av nedsatt/abnormal aktiv rörlighet. Den aktiva rörligheten 

kan undersökas både när patienten befinner sig i en position som ger upphov till tension i 

nervsystemet samt i en position där nervsystemet slackats. Den aktiva rörligheten kan vara 

reducerad när patienten utför den i en position som sträcker nervsystemet.  Klinikern bör även 

notera förekomst av antalgiska positioner som patienten kan inta i syfte att reducera 

anspänning i nervstrukturer samt notera om det förekommer s.k. ”tender points” i det 

innerverade området (Walsh, 2005). En dysfunktion av nervsystemet kan enligt Butler (2000) 

undersökas på tre sätt: genom palpation av perifera nerver, neurodynamiska tester 

(tensionstester) samt undersökning av impulsfortledning. 
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Undersökningen för impulsfortledning utförs enligt Butler (1991) med hjälp av specifika 

frågor och undersökning. Svaren på frågorna ska kunna indikera att nervsystemet är påverkat. 

Frågorna kan handla om ev. förekomst av yrsel eller cauda equina-påverkan. Undersökningen 

inbegriper en noggrann inspektion där man kan se eventuell autonom påverkan, förekomst av 

atrofi etc., undersökning av djup och ytlig sensorik och kontroll av motoriken genom 

muskelstyrka och reflexer, tester riktade mot ryggmärgens funktion t.ex. Babinskis test. 

Övriga tester som rekommenderas är bl.a. Thinels test. 

 

Tensionstester 

Tensionstester är en viktig del inom nervmobilisering. Tensionstester är extremitets- och 

bålrörelser som utförs passivt av en terapeut. Genom testerna hävdar Shacklock (1995) att det 

är möjligt att åstadkomma rörelse av perifera nerver, nervrot, ryggmärg samt hjärn- och 

ryggmärgshinnor. Tensionstester benämns olika i litteraturen, testerna har bl.a. kallats 

neurodynamiska tester (Shacklock, 1995), provokationstester (Elvey, 1997) och tensionstester 

(Butler, 1991). Synen på tensionstester har ändrats från att ha betraktats som tester för rörelse 

och elasticitet av nervstrukturer (Butler, 1991) till att ses som tester för både nervsystemets 

mekanik och fysiologi (Shacklock, 1995). Testerna är en etablerad del i den neuro-

ortopediska undersökningen och kan enligt Butler (1991) användas för att särskilja strukturer 

från varandra genom tillägg av olika rörelser. Ett exempel på detta kan vara att sträcka ut 

patientens arm och dorsalflektera handleden, om detta reproducerar patientens symtom vid 

handleden så kan ett tillägg göras genom att huvudet lateralflekteras mot den testade 

extremiteten. Om patientens symtom då lättar kan man anta att besvären är neurogena p.g.a. 

att nervsystemet är den enda struktur som direkt påverkas av ändringen. Tillägg av rörelser 

kan antingen göras i syfte att reproducera patientens symtom eller att reducera symtom 

(Butler, 1991). Exempel på vanliga tensionstester är Straight Leg Raise (SLR), Slump test och 

Upper Limb Tension Test (ULTT) (Shacklock, 1995). ULTT kan utföras på olika sätt för att 

riktas mot antingen medianus-, ulnaris-, eller radialisnerven (Butler, 1991). Tensionstester bör 

utföras med stor försiktighet och med en noggrann iakttagelse och tolkning av reaktionerna 

som fås vid testet. Elvey hävdar att frisk nervvävnad kan anpassa sig till den påverkan som ett 

test orsakar, hos en sensitiserad nervvävnad ger testet däremot ett patologiskt smärt- och 

reflexsvar. Ett positivt test innefattar en reproduktion av patientens symtom samt en märkbar 

muskulär reflexaktivitet och ett motstånd mot rörelsen (Elvey, 1997). Butler menar att det 

även ska finnas möjlighet till att ändra reaktionen på tensionstestet via rörelse av avlägset 

belägna kroppsdelar (Butler, 1991). Det muskulära reflexsvaret blir en bedömningsfråga för 
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terapeuten eftersom en muskulär reaktion i form av eleverad skuldra vid ULTT är en normal 

reaktion även hos icke-symtomatiska individer (Coppieters, Stappaerts, Staes & Everaert, 

2001). Även en smärtupplevelse vid ett tensionstest är en normal reaktion hos icke-

symtomatiska individer (van der Heide, Allison & Zusman, 2001).   

 

Huruvida differentiering av strukturer genom dessa test är möjlig är som tidigare nämnts 

omdebatterat och ett flertal studier är genomförda på området. Shacklock (1996) har påvisat 

överensstämmelse mellan ett abnormalt svar på tensionstest för övre extremitet 

(ulnarisnerven) och reproducerade symtom vid fastställd entrapment av ulnarisnerven. Lewis, 

Ramot och Green (1998) har visat att tillägg av sensitiserande rörelser kan öka 

dragspänningen i den nerv som testet riktar sig mot. Även minskat rörelseomfång har visats 

ha ett direkt samband med tillägg av rörelser som syftar till att öka nervtension (Coppieters, 

Stappaerts, Evaeraert & Staes, 2001; Johnson & Chiarello, 1997). Kleinrensink et al. (2000) 

har dock påvisat vissa svårigheter att differentiera de olika nerverna i övre extremiteten 

(ulnaris, medianus och radialis) från varandra vid tensionstester samt att man inte specifikt 

kan testa nervrötter med dessa tester eftersom samtliga test ger en överföring av tensionskraft 

som påverkar hela plexus brachialis. Coppieters et al. (2005) har konstaterat att tensionstest 

med tillägg av sensitiserande rörelser inte inverkar på framkallad muskulär smärta. 

Tensionstestet för medianusnerven har visats vara ett reliabelt test vad gäller armbågsvinkel i 

förhållande till reproduktion av smärta vid olika testtillfällen (Coppieters, Stappaerts, Janssens 

& Jull, 2002). Tensionstesterna kan även användas som behandling. Syftet är då att förbättra 

mekanisk och fysiologisk funktion (Shacklock, 1995). 

 

Behandling 

Behandling genom nervmobilisering syftar till att återställa normal fysiologi och rörlighet hos 

nervstrukturer samt att lindra smärta vars orsak kan härledas till nervsystemet (Walsh, 2005). 

En viktig grundtanke för metoden är att en fungerande mekanik hos nervsystemet möjliggör 

smärtfria hållningar och rörelser (Shacklock, 1995). Walsh (2005) hävdar att det skall vara 

fastställt att patientens besvär har en neurogen komponent innan nervmobiliserande 

behandling inleds. Behandling med nervmobilisering bör utföras försiktigt och hela tiden med 

patienten under observation. Walsh menar vidare att behandlingen inte ska ge upphov till att 

den aktuella nerven utsätts för en förlängning på mer än 6% (Walsh, 2005). Tanoue et al. 

(1996) har konstaterat att en förlängning av nerven med 6% inte ger upphov till någon 

uppenbar ändring av intraneuralt blodflöde eller axonal transport.  
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Vid behandling med nervmobilisering är det enligt Walsh viktigt att terapeuten har ett klart 

resonemang kring patientens besvär och att denne kan ge patienten en tydlig förklaring på 

nervsystemets inverkan och dess betydelse för patientens besvär. Det är även viktigt att 

behandlingen kombinerar både terapeutisk behandling och hemövningar samt att terapeuten 

kan motivera patienten till att utföra dessa hemövningar (Walsh, 2005).  

 

Sliders och tensioner 

Direkt nervmobilisering utgörs av två olika behandlingstekniker: sliders (nervglidning) och 

tensioner (dragspänning) (Shacklock, 2005a; Walsh, 2005). Enligt Shacklock (2005a) kan 

tensioner respektive sliders utföras på två olika sätt, antingen via en ände eller via två ändar.  

 

Sliders via en ände utförs genom kroppsrörelser i en ände av nervsystemet medan sliders via 

två ändar går ut på att genom kroppsrörelse i ena änden skapa tension och samtidigt slacka 

nervstrukturer i andra änden.  

 

En tension via en ände kan likt sliders via en ände ske genom kroppsrörelse i ena änden av 

nervsystemet men här utförs kroppsrörelsen distalt vid en position där tension lätt kan 

produceras. Tension via båda ändar går ut på att nervsystemet, via kroppsrörelser, sträcks från 

båda ändarna.  

 

Tension som sträcker nervsystemet från båda håll kan påverka blodcirkulation och axonal 

transport. Teoretiskt sett skall tensionskraften i nerven vid sliders via två ändar vara relativt 

oförändrad jämfört med när nerven befinner sig i vila. (Walsh, 2005). Vilken av dessa 

tekniker (tensioner eller sliders) man väljer att behandla med styrs till stor del av graden av 

symtom-irritabilitet hos patienten. Är irritabiliteten hög så kan det vara bättre att välja 

skonsammare glidrörelser medan ett tillstånd som inte är lika irritabelt kan tolerera 

behandling genom tensioner (Walsh, 2005). Andra faktorer som kan påverka utformningen av 

behandlingen i övrigt kan vara bakomliggande patologi samt besvärsgrad (Butler, 1991).  

 

Behandling med nervmobilisering bör enligt Shacklock (2005a) inte producera en kvarstående 

ökning av patientens symtom, däremot kan det vara tillåtet att producera lättare symtom under 

själva behandlingstillfället. Nervmobilisering är enligt Walsh (2005) kontraindicerat vid 

malignitet, aktiva inflammatoriska tillstånd, vid nyligen genomförda operativa ingrepp på 
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perifer nerv samt vid vissa neurologiska tillstånd (akuta inflammatoriska eller 

demyeliniserande sjukdomar). Ytterligare kontraindikationer anses vara nyligen uppkomna 

eller förändrade neurologiska symtom, cauda equina skador samt ryggmärgsskador (Butler, 

1991). 

 

Utöver sliders och tensioner kan behandling även ske indirekt genom att den riktas mot att 

förbättra mekaniken av omkringliggande strukturer och därigenom uppnå en positiv effekt på 

nervsystemet. Denna typ av behandling kan utföras statiskt eller dynamiskt genom aktiva eller 

passiva rörelser. (Shacklock, 2005a). Vid behandling av icke-nervstrukturer så kan det 

sensitiserade nervsystemet samtidigt placeras i en viloposition för att inte utsättas för så stor 

mekanisk påverkan och retning (Walsh, 2005).  

 

Förklaringsmekanismer och teorier för behandling genom nervmobilisering går bl.a. ut på att: 

 

• Via sliders reducera nervstrukturernas känslighet, stimulera rörelse och därigenom 

göra att de bättre kan hantera tensionskrafter (Shacklock, 2005a).  

• Genom att återställa normal rörlighet eller öka nervsystemets tolerans för tension på 

en position avlägsen från lokalisationen för besvär hoppas man kunna stimulera till en 

minskning av tensionen längs nervens utbredning (Walsh, 2005). 

• Genom mekanisk rörelse stimulera och påverka cirkulation, axonal transport och 

mekanik av nervfibrer och omgivande skikt (Butler, 1991).  

• Gradvis öka nervens rörlighet när den är nedsatt till följd av ett 

nerventrapmenttillstånd eller en irritation/inflammation (Sevier & Wilson, 1999).  

• Via mekanisk behandling påverka fysiologiska smärtmekanismer (Shacklock, 1995) 

 

Nervmobilisering är ett omdiskuterat ämne som undergått stor utveckling under senare 

decennier. Vad författarna erfar saknas en översikt beträffande studier som utvärderar 

behandlingsmetoden. 
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SYFTE 
Att studera nervmobilisering som sjukgymnastisk behandlingsmetod avseende dess evidens. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
– Vilken kvalitet har interventionsstudierna som behandlar nervmobilisering? 
– Vilka diagnoser/besvär har försökspersonerna i interventionsstudierna? 

– Vilken evidens finns för nervmobilisering som behandlingsmetod? 

 

 

METOD 
Litteraturstudie med sökning efter vetenskapliga artiklar på databaserna Academic search, 

CINAHL/webspirs, PEDro samt PubMed/Medline. Slutlig litteratursökning genomfördes i 

november 2005. Samtliga sökord som användes var nerve, neural, mobilisation, mobilization, 

mobilizing, gliding samt neurodynamics (se tabell 1). Totalt resulterade sökningen i 608 

träffar. Dessa artiklar granskades utifrån titel och tillgängliga abstrakt. Av dessa var 44 

relevanta för vår studie. Efter att dessa artiklar granskats i sin helhet och de artiklar som 

förekom mer än en gång sorterats bort kvarstod 13 artiklar som inkluderades i studien.  

 

Inklusionskriterier: 

• Studierna skall vara publicerade på engelska eller nordiskt språk. 

• Studierna skall innefatta behandling som syftar till att mobilisera nervstrukturer. 

• Studierna skall beskriva och utvärdera en intervention. 

 

Exklusionskriterier: 

• Studier utförda på asymtomatiska försökspersoner. 

• Studier utförda på djur. 

• Artiklar som recenserar tidigare studier (Review-artiklar). 

 

Bedömning av studiernas kvalitet  

Bedömning av de inkluderade studiernas kvalitet har gjorts enligt PEDro scale (Bilaga 1). 

PEDro scale är en bedömningsskala där studier poängsätts utifrån intern och extern validitet 
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samt presentation av data. PEDro scale består av 11 olika kriterier, bedömning sker genom att 

studien tilldelas en poäng för varje kriterie som studien uppfyller (PEDro, 1999).  

Kvalitetsbedömningen genomfördes genom att båda författarna gemensamt diskuterade och 

poängsatte varje enskild studie. 

 

Bedömning av evidens 

Bedömning av behandlingsmetodens evidens har gjorts enligt SBU:s (Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering) riktlinjer för gradering av evidensstyrka: 

 

Evidensstyrka 1 (starkt vetenskapligt stöd) 

Minst två oberoende, tillräckligt stora, väl utförda (randomiserade och kontrollerade) och 

analyserade studier eller väl utförd systematisk översikt. 

 

Evidensstyrka 2 (måttligt starkt vetenskapligt stöd )  

En tillräckligt stor, väl utförd och analyserad studie som stöds av minst två studier med något 

lägre bevisvärde (exempelvis större studier med jämförbara grupper). 

 

Evidensstyrka 3 (begränsat vetenskapligt stöd)  

Ingen tillräckligt stor, väl utförd studie med högt bevisvärde, men minst två studier med något 

lägre bevisvärde. 

 

Evidensstyrka 4 (otillräckligt vetenskapligt stöd )  

Otillräckligt vetenskapligt underlag (Britton, 2005). 

 

Bedömningen förutsätts av att studiernas resultat pekar åt samma håll. Finns mindre 

avvikelser från detta så kan evidensstyrkan sänkas (Britton, 2005). Finns fler studier med 

jämbördigt vetenskapligt värde som visar på motsägande resultat så kan inga slutsatser dras 

(SBU rapport nr 171, 2005). Finns stark evidens så inverkar inte några studier med mindre 

vetenskapligt värde i någon högre grad på slutbedömningen. Är däremot det vetenskapliga 

stödet lägre från början så kan andra, mindre studier ha en större inverkan på 

slutbedömningen (Britton, 2005). 

 

Bedömningen av evidens har genomförts gemensamt av båda författarna. 
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Tabell 1 – utfall av litteratursökning 
 
Databaser & Sökord      Antal träffar     Antal relevanta  
 
Academic search 
nerve mobilization 0 
nerve mobilisation 0 
nerve mobilizing 0 
nerve gliding  0 
neurodynamics 39 1 
neural mobilization 5 2 
neural mobilisation 5 2 
neural mobilizing 0 
neural gliding  0 
 
CINAHL/webspirs 
nerve mobilization 4 1 
nerve mobilisation 0 
nerve mobilizing 0 
nerve gliding  24 4 
neurodynamics 69 5  
neural mobilization 23 7 
neural mobilisation 19 0 
neural mobilizing 1 1 
neural gliding  1 0 
 
PEDro 
nerve mobilization 10 4  
nerve mobilisation 14 2 
nerve mobilizing 0 
nerve gliding  2 1 
neurodynamics 1 0 
neural mobilization 5 3 
neural mobilisation 4 2 
neural mobilizing 1 1 
neural gliding  0 
 
PubMed/Medline 
“nerve mobilization” 16 1  
“nerve mobilisation” 0  
nerve mobilizing 66 1  
nerve gliding  86 3  
neurodynamics 163 0 
“neural mobilization” 7 2  
“neural mobilisation” 0  
neural mobilizing 35 1  
neural gliding  8 0    
     
Totalt  608 44         
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RESULTAT 
 
Studiernas kvalitet 

Studierna har analyserats enligt PEDro scale:s kriterier och rangordnats (högst poäng först) 

efter individuell kvalitet (tabell 2). 

 
 
Tabell 2 – Studiernas kvalitet (n=13) 

Författare & år  Studiemetod  Antal 
försökspersoner 

PEDro scale 
(p/11) 

Scrimshaw, S.V., & 
Maher, C.G., 2001  

Randomiserad & 
kontrollerad. 

 

81 8 

Akalin, E., El, Ö., Peker, 
Ö., Senocak, Ö., Tamci, 

S., Gülbahar, S., Cakmur, 
R., & Öncel, S., 2002 

Randomiserad & 
kontrollerad. 

 

28 7 

Tal-Akabi, A., & 
Rushton, A., 2000 

Randomiserad & 
kontrollerad. 

 

21 7 

Allison, G.T., Nagy, 
B.M., & Hall, T., 2002 

Singel-blind, 
Randomiserad & 

kontrollerad. 
 

30  
6 

Kitteringham, C., 1996 Kontrollerad. 
 

12 5 

Rozmaryn, L.M., 
Dovelle, S., Rothman, 

E.R., Gorman, K., Olvey, 
K.M., & Bartko, J.J., 

1998 

Kontrollerad. 
 

197 3 

Cleland, J., Hunt, G.C., & 
Palmer, J., 2004 

Fallstudie. 
 

1 2 

George, S.Z., 2002 Fler-fall-studie. 
 

6 2 

Sweeny, J., & Harms, A., 
1996 

Fler-fall-studie. 
 

29 2 

Ekstrom, R.A., & 
Holden, K., 2002 

Fallstudie. 
 

1 1 

Cleland , J., & McRae, 
M., 2002 

Fallstudie. 
 

1 0 

Coppieters, M.W., 
Bartholomeeusen, K.E., 

& Stappaerts, K.H., 2004 

Fallstudie. 
 

1 0 

Zvulun, I., 1998 Fallstudie. 
 

1 0 
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Försökspersoner  

De 13 studier som granskats innefattade försökspersoner ur 8 olika symtomkategorier:  

 

• Perifer nerventrapment i övre extremitet (5 studier, varav 3 Karpaltunnelsyndrom, 1 

Kubitaltunnelsyndrom samt 1 Radialtunnelsyndrom) 

• Posttraumatisk allodyni i övre extremitet (1 studie) 

• Cerviko-brachialt smärtsyndrom (1 studie) 

• Cervical spinal stenos med neurogena symtom (1 studie) 

• Postoperativa ländryggspatienter (2 studier) 

• Komplext regionalt smärtsyndrom 1 – CRPS1 (1 studie) 

• Ländryggspatienter med symtom från nedre extremitet (1 studie) 

• Neurogen smärta i nedre extremitet (1 studie) 

 

De granskade studiernas metod och resultat redovisas i Bilaga 2 efter vilken symtomkategori 

de delats in i. Där flera studier förekommer inom samma kategori anges de efter bedömd 

kvalitet (högst kvalitet först).  

 

 

Evidens enligt SBU 

Evidensnivån har bedömts för var och en av de åtta symtomkategorierna, samt en bedömning 

av samlad evidens utifrån alla de 13 granskade studierna. Effekten av nervmobilisering för var 

och en av de granskade studierna redovisas i tabell 3. Bedömningen av evidensnivå för 

respektive symtomkategori sammanfattas i tabell 4.  

 

 

Tabell 3 – Nervmobiliseringens effekt i de enskilda studierna 
Författare & år  Symtomkategori Nervmobiliseringens effekt 

Scrimshaw, S.V., & Maher, 
C.G., 2001  

Postoperativa 
ländryggspatienter 

Ingen 

Akalin, E., El, Ö., Peker, Ö., 
Senocak, Ö., Tamci, S., 

Gülbahar, S., Cakmur, R., & 
Öncel, S., 2002 

Perifer nerventrapment i övre 
extremitet 

Oklar 

Tal-Akabi, A., & Rushton, 
A., 2000 

Perifer nerventrapment i övre 
extremitet 

Positiv 

Allison, G.T., Nagy, B.M., & 
Hall, T., 2002 

Cerviko-brachialt 
smärtsyndrom 

Positiv 
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Kitteringham, C., 1996 Postoperativa 
ländryggspatienter 

Oklar 

Rozmaryn, L.M., Dovelle, S., 
Rothman, E.R., Gorman, K., 
Olvey, K.M., & Bartko, J.J., 

1998 

Perifer nerventrapment i övre 
extremitet 

Positiv 

Cleland, J., Hunt, G.C., & 
Palmer, J., 2004 

Neurogen smärta i nedre 
extremitet 

Positiv 

George, S.Z., 2002 Ländryggspatienter med 
symtom från nedre extremitet

Positiv 

Sweeny, J., & Harms, A., 
1996 

Posttraumatisk allodyni i 
övre extremitet 

Positiv 

Ekstrom, R.A., & Holden, 
K., 2002 

Perifer nerventrapment i övre 
extremitet 

Positiva indikationer 

Cleland , J., & McRae, M., 
2002 

Komplext regionalt 
smärtsyndrom1 – CRPS1 

Positiva indikationer 

Coppieters, M.W., 
Bartholomeeusen, K.E., & 

Stappaerts, K.H., 2004 

Perifer nerventrapment i övre 
extremitet 

Positiva indikationer 

Zvulun, I., 1998 Cervical spinal stenos med 
neurogena symtom 

Positiv 

 
 
 
Tabell 4 - Evidens enligt SBU 

Symtomkategori Bedömd evidensstyrka 
Perifer nerventrapment i övre extremitet 

(n = 5) 
Begränsad – måttligt stark 

Posttraumatisk allodyni i övre extremitet 
(n = 1) 

Otillräcklig 

Cerviko-brachialt smärtsyndrom 
(n = 1) 

Något starkare än begränsad 

Cervical spinal stenos med neurogena symtom 
(n = 1) 

Otillräcklig 

Postoperativa ländryggspatienter 
(n = 2) 

Otillräcklig 

Komplext regionalt smärtsyndrom 1 – CRPS1 
(n = 1) 

Otillräcklig 

Ländryggspatienter med symtom från nedre extremitet 
(n = 1) 

Otillräcklig 

Neurogen smärta i nedre extremitet 
(n = 1) 

Otillräcklig 

 

 

Perifer nerventrapment i övre extremitet  

Kategorin innefattade två randomiserade och kontrollerade studier (Akalin et al., 2002; Tal-

Akabi & Rushton., 2000), en kontrollerad studie (Rozmaryn et al., 1998) och två fallstudier 
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(Ekstrom & Holden, 2002; Coppieters et al., 2004). Evidensstyrkan bedömdes som begränsad 

till måttligt stark. Bedömningen baserades på positiva resultat i en randomiserad, kontrollerad 

studie (Tal-Akabi & Rushton, 2000) samt en kontrollerad studie (Rozmaryn et al., 1998). Den 

andra randomiserade, kontrollerade studien (Akalin et al., 2002) bedömdes varken kunna 

stärka eller försvaga evidensstyrkan. 

 

Posttraumatisk allodyni i övre extremitet  

Kategorin innefattade en fallstudie med flera försökspersoner (Sweeney & Harms, 1996). 

Evidensstyrkan bedömdes som otillräcklig p.g.a. studiens utformning. 

 

Cerviko-brachialt smärtsyndrom  

Kategorin utgjordes av en randomiserad, kontrollerad studie (Allison et al., 2002). 

Evidensstyrkan bedömdes som något starkare än evidensstyrka 3 (begränsad) p.g.a. att det 

saknades stödjande studier. 

 

Cervical spinal stenos med neurogena symtom  

Kategorin utgjordes av en fallstudie (Zvulun, 1998). Evidensstyrkan bedömdes som 

otillräcklig p.g.a. studiens utformning. 

 

Postoperativa ländryggspatienter  

Kategorin innefattade en randomiserad och kontrollerad studie (Scrimshaw & Maher, 2001) 

som inte visade på några fördelar av metoden samt en kontrollerad studie (Kitteringham, 

1996) där båda grupperna behandlades med nervmobilisering, varför inga jämförande 

slutsatser kunde dras. Evidensstyrkan bedömdes som otillräcklig. 

 

Komplext regionalt smärtsyndrom 1 – CRPS1  

Kategorin utgjordes av en fallstudie (Cleland & McRae, 2002). Evidensstyrkan bedömdes 

som otillräcklig p.g.a. studiens utformning. 

 

Ländryggspatienter med symtom från nedre extremitet  

Kategorin utgjordes av en fallstudie med flera försökspersoner (George., 2002). 

Evidensstyrkan bedömdes som otillräcklig p.g.a. studiens utformning. 
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Neurogen smärta i nedre extremitet  

Kategorin utgjordes av en fallstudie (Cleland et al., 2004). Evidensstyrkan bedömdes som 

otillräcklig p.g.a. studiens utformning. 

 

Samlad evidens för behandlingsmetoden 

Den samlade evidensnivån för behandlingsmetoden bedömdes utifrån samtliga granskade 

studier. Det vetenskapliga underlaget bedömdes enligt SBU:s riktlinjer som otillräckligt. 

Bedömningen grundar sig främst på att en större, randomiserad och kontrollerad studie 

(Scrimshaw & Maher, 2001) visar att ett tillägg av nervmobilisering inte är fördelaktigt för 

dess patientgrupp.  
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DISKUSSION 
 

Metod 

Sökorden utformades efter att författarna primärt granskat facklitteraturen för området 

nervmobilisering. Sedan gjordes flera artikelsökningar på återkommande fackliga termer. De 

funna artiklarnas abstrakt och deras referenser granskades ingående. Det visade sig att de 

artiklar som verkade relevanta för litteraturstudien innehöll gemensamma återkommande 

termer. Utifrån dessa termer utformades de slutliga sökorden. Exklusions- och 

inklusionskriterierna formulerades för att passa litteraturstudiens grundtanke som var att 

undersöka om direkt mobilisering av nervstrukturer kan vara en användbar metod inom 

sjukgymnastik. Det finns studier som utvärderar behandlingar som indirekt påverkar 

nervsystemet i vilka de utvärderar uppnådda effekter även på nervsystemet t.ex. vid 

ledmobilisering (Sterling, Jull & Wright, 2001). Författarna ville dock att behandling genom 

tekniker som riktar sig mot att direkt mobilisera nervstrukturer skulle ingå i artiklarna.  

 

Eftersom det saknas konsensus angående terminologibruk inom behandlingsområdet för 

nervmobilisering kan detta möjligen innebära att det finns artiklar som inte täckts in av 

litteratursökningen och därför inte tagits i beaktande i denna uppsats. Den rådande oenigheten 

kring terminologibruket leder även till förvirring kring vad som egentligen ingår i och är 

nervmobilisering. Butler (1991) menar t.ex. att alla rörelser till slut kommer att mobilisera 

nervsystemet. 

 

Innehållet som utgör litteraturstudien har tolkats av författarna. Denna tolkning är i största 

möjliga mån baserad på objektiva kvantitetsmått men det går inte att undvika subjektiva 

inslag i denna bedömning. Detta kan gälla bedömningar av artiklarnas kvalitet och evidens. 

 

Ytterligare svårigheter med att bedöma studierna uppkommer på grund av interventionernas 

utformning. Eftersom flera av de granskade studierna innehåller interventioner där 

nervmobilisering förekommer i kombination med annan behandling så kan det vara svårt att 

urskilja effekterna av nervmobilisering. Detta blir då en tolkningsfråga för läsaren. 
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Resultat 

De granskade studiernas individuella kvalitet varierade mellan åtta och noll poäng efter 

bedömning enligt PEDro scale. Försökspersonerna i de granskade studierna hade varierande 

diagnoser/besvär och indelades av författarna i åtta kategorier. Evidensstyrkan för varje 

symtomkategori bedömdes enligt SBU:s riktlinjer. Evidensstyrkan bedömdes som otillräcklig 

för sex av de åtta kategorierna. För en symtomkategori (perifer nerventrapment i övre 

extremitet) bedömdes evidensstyrkan som begränsad till måttligt stark. För kategorin Cerviko-

brachialt smärtsyndrom bedömdes evidensstyrkan som något starkare än begränsad d.v.s. 

något starkare än evidensstyrka 3. Den samlade evidensstyrkan för behandlingsmetoden 

oavsett symtomkategori bedömdes som otillräcklig p.g.a. utformningen av flertalet av 

studierna samt motsägande resultat i en större studie. 

 

Studiernas kvalitet och bevisvärde 

Studiernas kvalitet är mycket varierande. Studiernas utformning varierar från randomiserade 

och kontrollerade större studier till fallstudier. Detta medför att även studiernas bevisvärde 

varierar då det enligt SBU:s riktlinjer krävs större randomiserade och kontrollerade studier för 

att uppnå en hög evidensnivå (Britton, 2005). De studier som bedömts (enligt PEDro scale) 

vara av högst kvalitet har också ett högt bevisvärde (randomiserade och kontrollerade) enligt 

SBU. 

 

Kategorier av försökspersoner  

De granskade studierna innefattar försökspersoner med många olika typer av diagnoser och 

besvär. Generellt så finns det till antalet mycket få studier utförda på en och samma kategori. 

Undantaget för detta är kategorin ”perifer nerventrapment i övre extremitet”. Denna kategori 

utgjorde fem av de tretton granskade studierna. Detta breda utbud av diagnoser gör det svårt 

att jämföra studierna med varandra. Evidensstyrkan kommer direkt att påverkas av antalet 

studier i en symtomkategori, eftersom en hög evidensnivå inte kan uppnås om det endast finns 

en studie att tillgå (Britton, 2005). 

 

Evidensstyrkan kommer som nämnts att direkt påverkas av de enskilda studiernas bevisvärde 

men även antalet studier inom varje symtomkategori. Eftersom studiernas bevisvärde har en 

avgörande roll i bedömningen av evidens kommer detta att leda till att studier med lågt 

bevisvärde ger en mycket svag evidensstyrka trots att resultaten i studierna kan vara positiva. 
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Detta gäller exempelvis för symtomkategorierna ”CRPS1” (Cleland & McRae, 2002) och 

”Cervical spinal stenos med neurogena symtom” (Zvulun, 1998).  

 

 

Samband mellan försökspersoner och studiernas kvalitet 

I de symtomkategorier där antalet studier är fler än en är också tendensen att de enskilda 

studiernas kvalitet är högre. I de kategorier där endast en studie ingår är denna oftast av lägre 

kvalitet. 

 

Tidigare studier 

Mindre översikter på nervmobiliseringens effektivitet vid olika tillstånd finns att tillgå men 

vad författarna känner till saknas en översikt över det vetenskapliga underlaget för metoden. 

Lee och LaStayo (2004) tar i en artikel upp tre av studierna (Rozmaryn et al., 1998; 

Scrimshaw & Maher, 2001; Sweeney & Harms, 1996) som granskats av författarna i denna 

litteraturstudie. Denna artikel tar endast upp resultaten som uppnåddes i de omnämnda 

studierna men inte något angående studiernas kvalitet eller evidens. Kostopoulos (2004) tar i 

en artikel upp det vetenskapliga stödet för nervmobilisering vid karpaltunnelsyndrom. Här 

nämns och diskuteras resultaten från studier av Rozmaryn et al.(1998) och Akalin et al. 

(2002). Även studien av Sweeney och Harms (1996) omnämns men deras resultat diskuteras 

inte. Studierna av Sweeny och Harms (1996) samt Rozmaryn et al. (1998) omnämns även i en 

översikt över forskning på nervmobilisering av Walsh (2005). French (2003) har i en 

evidensbaserad rapport över nervmobilieringens effektivitet hos postkirurgiska 

ländryggspatienter granskat studierna av Scrimshaw och Maher (2001) samt Kitteringham 

(1996) har, liksom denna litteraturstudie, kommit fram till att det inte finns vetenskapligt stöd 

för nervmobilisering hos postoperativa ländryggspatienter. 

 

Resultatens betydelse för sjukgymnastiken 

Det är viktigt att de sjukgymnastiska behandlingsmetoderna evidensbaseras- och styrks innan 

de praktiseras. Ett flertal av de granskade studiernas resultat pekar i en positiv riktning för 

nervmobilisering men p.g.a. att de är otillräckligt väl utförda har de lågt vetenskapligt värde. 

Detta kommer därmed, oavsett studiens resultat att automatiskt leda till låg evidens. På grund 

av de granskade studiernas utförande och antal är det även svårt att dra slutsatser om vilka 

symtomgrupper/patientgrupper som bör genomgå nervmobiliserande behandling. Det verkar 
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dock som om nervmobilisering kan ha en roll inom sjukgymnastiken men metoden bör 

undersökas bättre.  

 

KONKLUSION 
De granskade studiernas individuella kvalitet varierar. Totalt har åtta olika kategorier av 

försökspersoner studerats. Dessa är perifer nerventrapment i övre extremitet, posttraumatisk 

allodyni i övre extremitet, cerviko-brachialt smärtsyndrom, cervical spinal stenos med 

neurogena symtom, postoperativa ländryggspatienter, komplext regionalt smärtsyndrom 

CRPS1, ländryggspatienter med symtom från nedre extremitet samt neurogen smärta i nedre 

extremitet. Det finns viss evidens för nervmobilisering hos kategorierna perifer 

nerventrapment i övre extremitet samt cervico-brachialt smärtsyndrom. Hos postoperativa 

ländryggspatienter finns ingen evidens för nervmobilisering. Hos de övriga kategorierna 

saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för en bedömning. 

 

Rekommendationer för fortsatt forskning 

Författarna till denna litteraturstudie rekommenderar fler och mer noggrant utförda studier 

som kan motsvara de vetenskapliga kraven. Det behövs fler studier som bättre kan isolera 

nervmobiliseringens effekter jämfört med andra behandlingsmetoder samt en bättre spridning 

av studierna på olika patientgrupper för att få kunskap om när metoden är tillämpningsbar. 
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Bilaga 1 
  
PEDro Scale (PEDro – Physiotherapy Evidence Database,1999)  
 
PEDro Scale  
 

1. eligibility criteria were specified no  yes  where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  
were randomly allocated an order in which treatments were received)  no  yes  where: 

3. allocation was concealed  no  yes  where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  
indicators no  yes  where: 

5. there was blinding of all subjects  no  yes  where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no  yes  where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no  yes  where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  
of the subjects initially allocated to groups  no  yes  where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no  yes  where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome  no  yes  where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  
 least one key outcome no  yes  where: 

 
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the Department of 
Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality 
assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. 
Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The list is based on "expert consensus" not, for the most 
part, on empirical data. Two additional items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been 
included in the PEDro scale. As more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale 
items so that the PEDro score reflects the importance of individual scale items. 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which of the known 
or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro database are likely to be 
internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical information to make their results interpretable 
(criteria 10-11). An additional criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or 
“applicability” of the trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used 
to calculate the PEDro score reported on the PEDro web site.  

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In particular, we 
caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects and which score highly on 
the PEDro scale do not necessarily provide evidence that the treatment is clinically useful. Additional 
considerations include whether the treatment effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the 
positive effects of the treatment outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The 
scale should not be used to compare the "quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily 
because it is not possible to satisfy all scale items in some areas of physiotherapy practice. 
 

 

 1(3)
 



Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal reading of the 
trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that 
criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used 
to determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation was 
random. The precise method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-
tossing and dice-rolling should be considered random. Quasi-randomisation allocation 
procedures such as allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not 
satisfy this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was eligible for 
inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the subject 
would be allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation 
was concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or that 
allocation involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least one 
measure of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome 
measure at baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be 
expected to differ, on the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a 
clinically significant amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of study 
completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or 
lack of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an 
outcome measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know which 
group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered 
to be “blind” if it could be expected that they would have been unable to distinguish between 
the treatments applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, 
visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was 
blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of subjects initially 
allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were 
obtained. In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome 
must have been measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive treatment (or the 
control condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, the analysis 
was performed as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated 
to. This criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the 
report explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group with 
another. Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more 
treatments, or comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a simple 
comparison of outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison of the 
change in one group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been 
used to analyse the data, the latter is often reported as a group × time interaction). The 
comparison may be in the form hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the 
probability that the groups differed only by chance) or in the form of an estimate (for example, 
the mean or median difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a 
relative risk or hazard ratio) and its confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment effect may be 
described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups.  

    
Measures of variability include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges (or 

other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be 
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provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as it is 
clear what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent SDs 
or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met if the 
number of subjects in each category is given for each group. 
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Bilaga 2  
 

Studiernas metod och resultat 
 
 
Perifer nerventrapment i övre extremitet 

Författare & år: Akalin et al., 2002 

Metod: Randomiserad, kontrollerad studie med 28 försökspersoner med diagnosen 

karpaltunnelsyndrom. Försökspersonerna delades in i två grupper, med 14 individer i varje 

grupp. Grupperna var jämförbara vid studiens början. En ortos gavs till försökspersonerna i 

båda grupperna med instruktionen att de skulle bära den under hela nätterna samt så mycket 

som möjligt under dagtid. Den ena gruppen (grupp 2) fick utöver detta även ett program med 

nerv- och senglidningsövningar (nervglidningsövningarna utformade för medianusnerven). 

Dessa övningar utfördes under fem gånger dagligen och varje övning upprepades tio gånger 

vid varje träningstillfälle. Interventionen pågick under fyra veckor. Utvärdering gjordes med 

hjälp av kliniska parametrar (phalen’s test, thinel’s test, två-punktsdiskrimineringstest samt 

grepp- och nypstryrka) samt skalor för funktionellt status och grad av symtom. Man 

utvärderade även i vilken utsträckning patienterna var nöjda med behandlingen.  

Resultat: Efter behandlingsperioden så hade båda grupperna nått en signifikant förbättring för 

alla utvärderingsparametrar. Gruppen som hade genomfört nerv- och senglidingsövningar 

hade nått större genomsnittliga förbättringar i samtliga utvärderingsparametrar. Skillnaden 

mellan grupperna var dock statiskt signifikant (p >0,05) i endast en av parametrarna 

(nypstyrka).  

 

Författare & år: Tal-Akabi & Rushton, 2000 

Metod: Randomiserad, kontrollerad studie med 21 försökspersoner som hade diagnosen 

Karpaltunnelsyndrom. Försökspersonerna delades in i tre grupper med sju patienter i varje 

grupp. Grupp 1 behandlades med nervmobilisering för medianusnerven, grupp 2 behandlades 

med mobilisering av karpalbenen samt stretching av flexor retinakulum. Grupp 3 var 

kontrollgrupp och genomgick inte behandling. Utvärdering skedde genom att 

försökspersonerna fick skatta smärta och funktionsförmåga före och efter behandlingen, 

handledens aktiva rörelseförmåga (flexion/extension) mättes före och efter behandlingen, 

förekomst av positivt tensionstest för medianusnerven utvärderades efter interventionen. 

Försökspersonerna fick även bedöma i hur stor utsträckning deras smärta/symtom hade 
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minskat efter interventionen. Slutligen observerade man hur många patienter ur varje grupp 

som fortfarande var i behov av operation efter behandlingsperiodens slut. 

Resultat: Flera utvärderingsparametrar (smärta, handledsextension, förekomst av positivt 

tensionstest, antal försökspersoner i behov av operation, minskning av symtom) visade på en 

skillnad mellan försökspersonerna som genomgått behandling (grupp 1 och 2) och 

kontrollgruppen (grupp 3), med fördel för behandlingsgrupperna. Resultaten i studien tyder på 

att båda behandlingsgrupperna gynnades av behandlingen medan kontrollgruppen var relativt 

oförändrad. Det fanns inte någon statistiskt signifikant skillnad i behandlingseffekt mellan de 

båda grupperna som genomgick behandling. 

 

Författare & år: Rozmaryn et al., 1998 

Metod: En kontrollerad studie innefattande 197 patienter med karpaltunnelsyndrom. Dessa 

delades in i två grupper: en kontrollgrupp (n = 104) och en försöksgrupp (n = 93). Båda 

grupperna genomgick traditionell behandling som innefattade ortoser, anti-inflammatorisk 

medicinering, och kortisoninjektioner. Utöver detta genomförde försöksgruppen även ett 

träningsprogram med nerv- och senglidningsövningar. Träningsprogrammet genomfördes tre 

till fem gånger/dag och varje övning upprepades fem gånger vid varje träningstillfälle. Primärt 

utvärderingsmått var antalet försökspersoner ur varje grupp som genomgick operation efter 

behandlingsperioden. Efter i genomsnitt 23 månader gjordes en uppföljningsintervju med 

deltagarna ut försöksgruppen som inte genomgått operation. 

Resultat: Ur försöksgruppen som genomfört nerv- och senglidingsövningar genomgick 40 av 

93 försökspersoner (43 %) operation efter behandlingsperioden. Ur kontrollgruppen var 

andelen försökspersoner som opererades 74 av 104 (71,2 %). Vid uppföljningsintervjun med 

deltagarna ur försöksgruppen som ej genomgått operation uppgav 70,2 % av de som deltog i 

intervjun att de var symtomfria eller upplevde symtom någon enstaka gång men som lindrades 

genom att träningsprogrammet återupptogs.  

 

Författare & år: Ekstrom & Holden, 2002 

Metod: Fallstudie där försökspersonen var en 43-årig kvinna med högersidig lateral 

armbågssmärta. Undersökning tydde på att en inklämning av radialisnerven 

(radialtunnelsyndrom) var den primära orsaken till besvären. Försökspersonen behandlades 

vid 14 tillfällen under en 10-veckorsperiod. Under de första fyra behandlingstillfällena (vecka 

1) genomfördes behandling med nervmobilisering (radialis- och medianusnerverna), som 

föregåtts av lokal ultraljusbehandling över radialtunneln i syfte att värma vävnaden. 
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Försökspersonen instruerades även att utföra hemövningar för nervmobilisering. Alla 

nervmobiliserande övningar utfördes smärtfritt. Andra veckan utökades behandlingen med ett 

tränings- och stretchingprogram för handledsextensorerna. Uppföljning skedde kontinuerligt 

under hela behandlingstiden. Utvärdering genomfördes primärt via mätning av rörelseomfång 

vid nervsträckstest, smärtskattning samt mätning av greppstyrka. Försökspersonen 

kontaktades även fyra månader efter avslutad behandling för en långtidsuppföljning. 

Resultat: Försökspersonen uppnådde ökad greppstyrka, minskad smärta samt ökat 

rörelseomfång vid nervsträckstester. Vid långtidsuppföljningen var patienten helt smärtfri. 

 

Författare & år: Coppieters et al., 2004  

Metod: Fallstudie som beskriver behandlingen av en 17-årig kvinnlig student med 

kubitaltunnelsyndrom (inklämning av ulnarisnerven vid armbågen). I behandlingen ingick 

nervmobiliserande övningar (i huvudsak nervglidningsövningar, men även tensioner), 

ledmobilisering och ledmanipulationer av armbåge och thorax samt även lättare träning med 

fria vikter. Utvärdering genomfördes genom att försökspersonen fick skatta upplevd smärta 

och funktion (2 olika skattningsskalor), mätningar genomfördes av armbågens rörelseomfång 

vid tensionstest för ulnarisnerven samt mätningar av armbågsrörlighet. Behandlingen 

genomfördes vid 6 tillfällen under en månads tid. Uppföljning genomfördes kontinuerligt 

under behandlingen, efter avslutad behandling samt uppföljningar efter 6 veckor samt efter 10 

månader. 

Resultat: Efter avslutad behandling hade försökspersonens smärta reducerats och funktionen 

förbättrats. Armbågsrörlighet samt armbågsrörlighet vid tensionstest hade normaliserats. 

Försökspersonen hade inga symtom och upplevde behandlingen som lyckad. Förbättringarna 

kvarstod vid uppföljningarna efter 6 veckor och efter 10 månader. 

 

 

Posttraumatisk allodyni i övre extremitet 

Författare & år: Sweeney & Harms, 1996 

Metod: En flera-fall-studie som innefattade 29 försökspersoner med posttraumatisk allodyni i 

en av sina händer. Försökspersonerna genomförde ett hemträningsprogram med en övning 

liknande nervtensionstest för övre extremitet (ULTT). Försökspersonerna uppmanades att 

utföra 10 repetitioner av övningen vid ett tillfälle varje dag under två veckor. Behandlingen 

utvärderades genom jämförelse av rörelseomfång samt patologiskt svar vid ULTT före och 
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efter intervention. Försökspersonerna besvarade även ett frågeformulär som utvärderade 

individens uppfattning av förbättring av sitt tillstånd. 

Resultat: 25 av de 29 försökspersonerna uppnådde en signifikant ökning av rörelseomfång 

vid ULTT efter behandling jämfört med innan. Antalet försökspersoner med som bedömdes 

ha ett patologiskt svar på ULTT av sin påverkade arm reducerades från 22 (innan behandling) 

till 10 efter behandling. Av de 29 försökspersonerna ansåg sig 6 helt återställda efter 

behandlingsperioden, 13 ansåg att deras tillstånd förbättrats och 10 ansåg sig inte förbättrats. 

 

 

Cerviko-brachialt smärtsyndrom 

Författare & år: Allison et al., 2002 

Metod: En singel-blind, randomiserad, kontrollerad studie med 30 försökspersoner som 

diagnostiserats för cerviko-brachialt smärtsyndrom. Försökspersonerna delades in i tre 

grupper med 10 försökspersoner i varje grupp. Grupp 1 (NT = Neural Treatment) genomgick 

behandling som syftade till att mobilisera nervstrukturer samt för omkringliggande strukturer. 

Grupp 2 (AT = Articular Treatment) behandlades med ledmobilisering (bröstrygg samt 

glenohumeralled). Grupp 3 fungerade som kontrollgrupp och genomgick ej sjukgymnastisk 

behandling. Interventionen pågick i åtta veckor. Utvärdering genomfördes med hjälp av två 

frågeformulär för smärtupplevelse (smärtintensitet och smärtkaraktär) och ett för 

funktionsnedsättning. Vid interventionens början fanns ingen signifikant skillnad mellan de 

tre grupperna gällande någon av de tre utvärderingsparametrarna. Interventionen pågick under 

en åttaveckorsperiod och mätningar gjordes vid start av intervention, efter fyra veckor samt 

efter åtta veckor. Efter åtta veckor så övergick personerna som ingått i kontrollgruppen (n = 

10) till att under åtta veckor genomgå samma behandling som NT-gruppen. Deras resultat 

analyserades både som kontrollgrupp och som testgrupp (NT). 

Resultat: Resultaten visar att båda grupperna som genomgick behandling (NT och AT 

grupperna) nådde signifikant minskad smärta (båda frågeformulären) och minskad 

funktionsnedsättning. NT-gruppen hade signifikant lägre nivåer av smärta efter åtta veckor i 

jämförelse med AT-gruppen. 
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Cervical spinal stenos med neurogena symtom 

Författare & år: Zvulun, 1998 

Metod: Fallstudie där försökspersonen var en 75-årig man med cervicalt tryck mot 

ryggmärgen till följd av spinal stenos. Försökspersonens besvär var komplexa och innefattade 

bl.a. svår smärta, gångsvårigheter och neurologiska symtom. Patienten behandlades med 

nervmobiliserande tekniker, initialt i form av modifierad bilateral Slump, SLR med 

dorsalflexion av fotled samt armbågsextension utförd i positionen för tensionstest för övre 

extremitet. Behandlingen stegrades successivt bl.a. genom tillägg av fler rörelser och kvarhåll 

av tensionspositioner. Behandlingen pågick under en fem-veckorsperiod, med två 

behandlingstillfällen/vecka. Uppföljning skedde kontinuerligt under behandlingsperioden 

samt långtidsuppföljningar tre månader och sex månader efter avslutad behandling.  

Utvärdering skedde genom undersökningar av försökspersonen samt patientens subjektiva 

upplevelse av behandlingen. 

Resultat: Försökspersonen upplevde en förbättrad funktion och en ökad livskvalitet efter 

avslutad behandling. Även undersökningarna visade på förbättringar hos patienten. Generellt 

så kvarstod förbättringarna vid långtidsuppföljningarna. 

 

 

Postoperativa ländryggspatienter 

Författare & år: Scrimshaw & Maher, 2001 

Metod: Randomiserad, kontrollerad studie med 81 försökspersoner som genomgått operation 

av columna på lumbal nivå. Försökspersonerna delades in i två grupper (nervmobilisering och 

standard vård). Grupperna var jämförbara vid studiens början. Båda grupperna fick sedvanlig 

postoperativ vård som innefattade successivt stegrad sjukgymnastik med dynamiska och 

isometriska övningar för nedre extremitet och bålen.  Nervmobiliseringsgruppen (n = 35) 

genomförde utöver detta även aktiva och passiva rörelser som var utformade för att mobilisera 

nervstrukturer. Nervmobiliseringen genomfördes två gånger/dag och övningarna stegrades 

successivt. Vid utskrivning ombads patienterna fortsätta med övningarna i minst sex veckor. 

Primära utvärderingsmått var patientens självupplevda effekt av behandlingen, smärta, 

funktionsnedsättning. Sekundära utvärderingsmått var Straight Leg Raise test (SLR) samt 

återgång till arbete/normal aktivitetsnivå. Utvärdering skedde efter sex veckor, sex månader 

samt 12 månader. 

Resultat: Studien visade inte på någon signifikant skillnad mellan de två grupperna 

beträffande någon av utvärderingsvariablerna.  
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Författare & år: Kitteringham, 1996 

Metod: Studien jämför effekten av två olika träningsprogram med nervmobiliserande 

övningar (passiv Straight Leg Raise - SLR) efter en nervrotsbefriande operation lumbalt. I 

studien deltog 12 försökspersoner som genomgått operationen. De delades in i två olika 

grupper, där en grupp (grupp 1) utförde 10 passiva SLR-övningar en gång/dag under sju 

dagar. Grupp 2 utförde samma 10 övningar åtta gånger/dag under sju dagar. Alla 

försökspersoner fick utöver SLR-övningarna även generella råd angående ryggen samt 

skonsamma rörelser för mobilisering av ländryggen. Vid utskrivning så fick alla patienter 

instruktioner om att fortsätta med SLR-övningarna aktivt tre gånger dagligen. Primära 

utvärderingsmått var SLR-vinkel, skattad smärta under senaste dygnet samt skattad 

funktionsnedsättning. Mätningar gjordes preoperativt samt en vecka efter och sex veckor efter 

operation. SLR mättes även dag ett efter operationen. 

Resultat: Båda grupperna nådde en signifikant ökning av SLR-vinkel mellan vecka ett och 

vecka sex. Grupp 2 nådde en signifikant reducering av smärtan från mätningen preoperativt 

till vecka ett och vecka sex. Grupp 1 nådde en signifikant reducering av 

funktionsnedsättningen mellan vecka ett och vecka sex. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan de båda grupperna, gällande vare sig smärtreduktion, funktionsförbättring eller SLR-

vinkel. Signifikansnivån i studien var satt till 0,05. 

 

 

Komplext regionalt smärtsyndrom 1 – CRPS1 

Författare & år: Cleland & McRae, 2002  

Metod: Fallstudie där försökspersonen var en 50-årig kvinna med CRPS 1 (Complex regional 

pain syndrome 1). Tillståndet hade drabbat henne efter en längre tids postoperativ 

immobilisering av höger ben. Försökspersonens symtom var svår smärta, med brinnande värk, 

allodyni samt svettningar, svullnad och rodnad i höger underben och fot. Försökspersonen 

genomförde totalt 10 behandlingar under en 3-månadersperiod. Behandlingen innefattades av 

desensitiserande övningar, viktbärande träning, thoracolumbala mobiliseringar samt 

nervmobilisering genom modifierad sittande Slump’s test med betoning på sympaticus. 

Utvärdering skedde genom att försökspersonen fick skatta smärtupplevelse (2 

skattningsskalor) och funktionsnivå. Uppföljning skedde kontinuerligt under behandlingen, 

efter avslutad behandling samt en långtidsuppföljning efter ett år. 
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Resultat: Efter avslutad behandling hade patienten nått minskad smärta och förbättrad 

funktion. Smärtan hade minskat ytterligare och funktionen var ytterligare förbättrad vid 

ettårsuppföljningen 

 

 

Ländryggspatienter med symtom från nedre extremitet 

Författare & år: George, 2002 

Metod: En flera-fall-studie med sex försökspersoner som hade en ländryggs- eller 

ländryggsrelaterad diagnos och därtill även symtom från nedre extremitet. Försökspersonerna 

hade positivt Slump’s test, men inga tecken på nervrotspåverkan. Interventionen genomfördes 

genom att försökspersonerna behandlades med två olika varianter av Slump stretching. 

Försökspersonerna fick sedan ett hemträningsprogram med övningar liknande de två som de 

behandlats med av en terapeut. Antalet terapeutiska behandlingstillfällen varierade från 5 till 

12. Tiden mellan första undersökning och avslutad behandling varierade från 18 till 37 dagar. 

Utvärdering genomfördes att försökspersonerna fick fylla i ett frågeformulär innehållande 

klassifikation av symtom, symtomens art, symtomens lokalisation efter behandling samt 

symtomens intensitet.  

Resultat: Alla sex försökspersoner använde sig av färre termer för att beskriva sina symtom 

efter avslutad behandling jämfört med innan. Fem av sex försökspersoner upplevde att 

symtomen var mer proximalt lokaliserade efter behandlingsperioden och samtliga hade nått en 

reducerade smärtintensitet. 

 

 

Neurogen smärta i nedre extremitet 

Författare & år: Cleland et al., 2004 

Metod: En fallstudie där försökspersonen var en 29-årig kvinna med neurogen smärta i höger 

ben. Klinisk undersökning visade bl.a. på en överkänslighet för mekaniskt stimuli hos 

ischiasnerven (höger) och undersökningsfynden tydde på en perifer, neurogen smärta. 

Interventionen genomfördes i fyra faser med totalt 14 träffar under en 48-dagarsperiod. Under 

fas ett genomfördes ledmobilisering av ett hypomobilt L4-segment, flexibilitetsövningar för 

nedre extremitet, dynamisk stabilitetsträning samt datainsamling Under fas två och fyra 

genomfördes nervmobiliserande övningar i form av modifierade Straight Leg Raise (SLR)-

övningar. Vid sista träffen under fas två introducerades ett hemträningsprogram med 

nervmobiliserande övningar. Under träffarna i fas tre skedde endast datainsamling. Primära 
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utvärderingsmått för studien var smärtintensitet och vinkel vid passiv höftflexion under SLR-

test. 

Resultat: Resultaten visade på en signifikant reducering av försökspersonens smärta och 

ökning av höftflexionsvinkel vid SLR som följd av interventionerna med nervmobiliserande 

övningar. Vid behandlingstidens slut var försökspersonen i det närmaste smärtfri. Vid en 

tremånadersuppföljning kvarstod frånvaro av symtom och aktivitetsnivån var obehindrad.  
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