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SAMMANFATTNING

Nyckelord
Behandlingsresultat, kirurgi, könsfaktorer, livskvalitet, skulder impingement syndrom.

Bakgrund
Smärtor i axlar är vanligt i befolkningen, det kan förutom smärta leda till funktionsnedsättning,

försämrad livskvalitet, operation och sjukskrivning.

Tidigare studier har visat könsskillnader inför och efter axeloperationer, där kvinnor har visat sämre

axelfunktion än män. Det finns få studier som har undersökt livskvalitet före och efter operation.

Syfte
Att undersöka axelfunktion och livskvalitet före och ett år efter operation av subacromiellt

impingement. Undersöka om det finns könsskillnader preoperativt och ett år efter operation

avseende axelfunktion och  livskvalitet.

Material och metod
Studien var retrospektiv. Deltagarna var 94 patienter varav 35 kvinnor med en medelålder på 55 år

och 51 män med en medelålder på 59 år som hade genomgått operation på grund av subacromiellt

impingement och 86 patienter undersöktes både preoperativt och ett år efter operation. Patienterna

bedömdes preoperativt och ett år postoperativt med Constant score, Western ontario rotator cuff

[WORC] och The European quality of life in five dimensions [EQ-5D].

Resultat
Signifikanta förbättringar kunde ses i axelfunktion och livskvalitet ett år efter operationen hos både

män och kvinnor. Preoperativt hade kvinnorna signifikant sämre axelfunktion mätt med WORC.

Inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män fanns ett år efter operation avseende

axelfunktion och livskvalitet.

Slutsats
Resultatet i den här studien visar att axelfunktion och livskvalitet är avsevärt förbättrade ett år efter

operationen jämfört med före operation av subacromiellt impingement.



ABSTRACT
Key-words

Sex factors, shoulder impingement syndrome, surgery, treatment outcome, quality of life.

Background

Shoulderpain is common in the population, which may cause disability, reduced quality of

life,surgery and sick leave.

Previous reports have shown differences between men and women prior and after surgery, where

women reported more shoulderdisability compared to men. There are few studies that have

examined quality of life prior to and after surgery.

Aim

To investigate the results after surgery of subacromial impingement regarding shoulder function

and quality of life one year after surgery. Another aim was to examine differences between men and

women pre-operatively as well as one year after surgery regarding shoulder function and quality of

life.

Material and method

The study was retrospective. There were ninety-four participants, 35 women with a mean age of 55

year and 51 men with a mean age of 59 year who had undergone surgery by subacromial

impingement and 86 patients were examined pre-operatively as well as one year after surgery.

Before operation the patients were evaluated by Constant score,Western ontario rotator cuff

[WORC] index and The European quality of life in five dimensions [EQ-5D].

Results

Significant improvements were seen in shoulder function and quality of life one year after surgery

for both men and women. Preoperatively women had significant lower shoulder function than men

measured by WORC. There were no significant differences between men and women one year after

surgery.

ConclusionThe study shows that shoulder function and quality of life had considerably improved oneyear after surgery comparison to preoperative values.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING............................................................................................................. 1

2. BAKGRUND ............................................................................................................ 1

2.1 Definitioner och begrepp ........................................................................................ 1

2.2 Anatomi och patofysiologi...................................................................................... 2

2.3 Diagnos och behandling.......................................................................................... 2

2.4 Livskvalitet.............................................................................................................. 3

2.5 Tidigare forskning................................................................................................... 4

2.6 Problemområde ....................................................................................................... 5

3. SYFTE ...................................................................................................................... 5

3.1 Frågeställningar....................................................................................................... 6

4. METOD OCH MATERIAL ..................................................................................... 6

4.1 Design ..................................................................................................................... 6

4.2 Urval........................................................................................................................ 6

4.3 Genomförande......................................................................................................... 7

4.4 Frågeformulär och tester ......................................................................................... 8

4.5 Dataanalys ............................................................................................................... 9

4.6 Etiska överväganden ............................................................................................... 9

5. RESULTAT .............................................................................................................. 10

5.1 Axelfunktion och livskvalitet.................................................................................. 10

5.2 Axelfunktion och livskvalitet, skillnader mellan män och kvinnor ........................ 11

5.2.1 Preoperativt .......................................................................................................... 11

5.2.2 Ett år efter operationen......................................................................................... 12

5.3 Bortfallsanalys ........................................................................................................ 13

6. DISKUSSION........................................................................................................... 14

6.1 Resultatsammanfattning.......................................................................................... 14

6.2 Metoddiskussion ..................................................................................................... 14

6.3 Resultatdiskussion................................................................................................... 16

6.3.1 Axelfunktion och livskvalitet postoperativt ......................................................... 16

6.3.2 Axelfunktion och livskvalitet preoperativt .......................................................... 16

6.3.3 Postoperativ sjukgymnastik ................................................................................. 17

6.3.4 Framtida studier ................................................................................................... 17



6.4 Etikdiskussion ......................................................................................................... 18

7. SLUTSATSER.......................................................................................................... 18

REFERENSER.............................................................................................................. 19

Bilaga 1 Constant score

Bilaga 2 WORC

Bilaga 3 EQ-5D



1

1.INLEDNING

Författarna arbetar som sjukgymnaster inom primärvård och ortopedi och behandlar patienter

med axelbesvär dagligen. Patienter med diagnosen subacromiellt impingment ska enligt det

aktuella landstingets samverkansavtal behandlas konservativt i sex månader inom primärvården.

Den konservativa behandlingen består av kortisoninjektioner, antiflogistika och adekvat

sjukgymnastik. De patienter som inte förbättras på sex månader av konservativ behandling

remitteras av primärvården till ortopedkliniken för ställningstagande till kirurgisk åtgärd.

Författarnas erfarenhet i den kliniska vardagen är att det finns en skillnad mellan kvinnor och

män vad gäller axelbesvär, där de kvinnor som inte blir bättre av den konservativa behandlingen

och bedöms som kandidater till operation verkar ha sämre axelfunktion och livskvalitet jämfört

med män i samma situation. Kvinnor verkar även ha mer besvär i det postoperativa förloppet.

Resultatet av studien kan leda till mer realistiska förväntningar på operationsresultatet och större

förståelse hos vårdgivare och patienter.

2. BAKGRUND

Smärtor i axlar och nacke är vanligt i befolkningen och ungefär 1,7 miljoner svenskar lider av

det (Nationellt kompetenscentrum för ortopedi, 2006). Förutom smärta, värk och

funktionsnedsättning kan axel- och nackbesvär även leda till sjukskrivning under kortare eller

längre period. Sjukgymnastik kan ibland vara tillräcklig insats men ibland behövs kirurgisk

behandling. De axelåkommor som kräver kirurgi är ofta någon av de tre diagnosgrupperna:

subacromiella smärttillstånd, axelinstabilitet eller glenohumeral artros/artrit (Nationellt

kompetenscentrum för ortopedi, 2006).

2.1 Definitioner och begrepp

I begreppet axelfunktion innefattas rörelseomfång och styrka samt subjektiva skattningar av

smärta och förmåga att klara aktiviteter i det dagliga livet [ADL] såsom sömn, arbete, fritid och

idrott (Constant et al., 2008).

Definitionen av hälsorelaterad livskvalitet innefattar de dimensioner av livskvalitet som direkt

påverkar en individs hälsa: fysiska, psykiska, sociala aspekter och generellt välbefinnande

(Burstrom, Johannesson, & Diderichsen, 2001).
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Livskvalitet är ett viktigt begrepp i medicinsk etik. Begreppet används bland annat vid

jämförelser mellan olika metoder att behandla sjukdomstillstånd. Dålig hälsa kan inte identifieras

med dålig livskvalitet, fast dålig hälsa kan leda till sämre livskvalitet (Nationalencyklopedin,

2011).

2.2 Anatomi och patofysiologi

Skuldrans skelett består av nyckelben, skulderblad och överarm (Lindgren, Svensson, Broström,

& Johansson, 1996). Axelleden är en kulled med mycket stor rörlighet. De lednära muskler som

går från skulderbladet till överarmen benämns rotatorcuffen. Rotatorcuffens uppgift är att vara en

dynamisk stabilisator till axelleden medan ligamenten är statiska stabilisatorer (Lindgren, et al.,

1996).

Subacromiellt impingement kan orsakas av många olika faktorer. En kombination av

traumatiska, mekaniska, cirkulatoriska och degenerativa faktorer har betydelse (Fukuda,

Hamada, & Yamanaka, 1990; Neviaser & Neviaser, 1990).

Minskat utrymme mellan acromion och caput humeri kan medföra att den subacromiella bursan

kläms mellan acromion och caput humeri och orsakar subacromiellt impingement (Hultman,

Järhult, Lekberg, & Lagman, 2010). Osteofyter från acromioclavikularleden kan inkräkta på det

subacromiala rummet och medverka till subacromiellt impingement (Lindgren, et al., 1996).

2.3 Diagnos och behandling

Diagnosen subacromiellt impingement ställs med hjälp av den typiska sjukhistorien vilket kan

vara vilovärk, störd nattsömn och besvär att hälla ur kanna (Nowak et al., 2001).

Impingementtester bör vara positiva vid den kliniska undersökningen. Diagnos kan också ställas

med hjälp av subacromiell blockad med lokalanestetika, patientens axelbesvär ska vid blockaden

förbättras markant för att fastställa diagnosen. Slätröntgen görs på samtliga patienter och kan

visa anatomisk predisposition för subacromiellt impingement (Lindgren, et al., 1996; Nowak, et

al., 2001).

Behandlingen vid subacromiellt impingement är initialt konservativ och består av

patientutbildning i anatomi, ergonomi och skuldrans funktion (Nowak, et al., 2001).

Behandlingen innefattar också träning som bål- och scapulaestabilisering samt inlärning av nytt

rörelsemönster med scapulaekontroll. Vid behov ges smärtlindring såsom akupunktur, TENS,

kyla/värme, avspänning och instruktion om vilopositioner. Vid rörelseinskränkningar i

bröstryggen görs mobilisering samt vid behov töjning av stram intilliggande muskulatur.
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Subacromiella cortisoninjektioner och/eller antiflogistika kan ordineras av läkare vilket minskar

inflammationen i bursan (Nowak, et al., 2001).

Indikationer för operation är uteblivna resultat av konservativ behandling, vilovärk, nattlig värk,

rörelsesmärta med funktionsnedsättning samt eventuellt röntgenologiska fynd (Lindgren, et al.,

1996).

Syftet med operation är att öka utrymmet i det subacromiella rummet (Nationellt

kompetenscentrum för ortopedi, 2006). En kil avlägsnas från undersidan av acromion, en så

kallad acromioplastik, kombinerad med en bursektomi. Den subacromiella dekompressionen kan

kombineras med lateral clavikelresektion. Ingreppet sker artroscopiskt i narkos och utförs

polikliniskt (Nationellt kompetenscentrum för ortopedi, 2006).

2.4 Livskvalitet

Livskvalitet kan mätas generellt och sjukdomsspecifikt. För att mäta livskvalitet kan EQ-5D

användas, vilket är ett icke sjukdomsspecifikt frågeformulär (Burstrom, et al., 2001).

Frågeformuläret resulterar i ett indexvärde där bästa resultat är 1,000 och sämsta resultat är

-0,594. Studier på hälsorelaterad livskvalitet har visat att livskvaliteten försämras med stigande

ålder och kvinnor har generellt lägre livskvalitet än män. Indexvärdet i EQ-5D sjunker från 0,88

hos kvinnor 20-29 år till 0,74 hos kvinnor 80-88 år. Männen uppvisar samma mönster med ett

sjunkande indexvärde från 0,91 hos män 20-29 år till 0,74 hos män 80-88 år.

Patienter med nack- och skulderbesvär uppvisar indexvärden på 0,70. Indexvärdet i EQ-5D hos

åldersgruppen 50-59 år har i studier visat ett medianvärde på 0,83 (Burstrom, et al., 2001).

Vid sökning på begreppet livskvalitet och funktionsförmåga vid ortopediska operationer visar

flera studier som undersökt patienter inför höftplastikoperation att kvinnor har sämre funktion

och livskvalitet preoperativt jämfört med män. Eftersom det preoperativa utgångsläget är något

sämre för kvinnor än för män är utrymmet för förbättring av livskvaliteten och funktion störst

hos kvinnorna (Biring, Masri, Greidanus, Duncan, & Garbuz, 2007; Jandric & Manojlovic, 2009;

Lavernia, Alcerro, Contreras, & Rossi, 2011; Ng, Ballantyne, & Brenkel, 2007; Quintana,

Escobar, Aguirre, Lafuente, & Arenaza, 2009).
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2.5 Tidigare forskning

I en studie utförd på patienter opererade med knäprotes hade kvinnorna i högre grad kvarstående

smärta jämfört med männen (Puolakka et al., 2010). I en långtidsuppföljning av

axelprotesopererade patienter påvisades att männen hade bättre axelfunktion efter operationen än

kvinnorna (Donigan, Frisella, Haase, Dolan, & Wolf, 2009).

En annan studie utförd på patienter opererade för rotatorcuffrupturer visade att kvinnors resultat

var relaterade till ålder (Romeo, Hang, Bach, & Shott, 1999).  De yngre kvinnorna i gruppen

med en medelålder på 58 år hade mindre smärta och bättre funktion när det gällde aktiviteter i

det dagliga livet än de äldre kvinnorna som hade en medelålder på 67 år. Vad gällde männen så

fanns ingen skillnad i resultat beroende på ålder (Romeo, et al., 1999).

Tidigare studier som undersökt funktionsbättring efter operation av subacromiellt impingement

visar på förbättringar redan sex månader efter operationen och fortsatta förbättringar vid

femårsuppföljningen, vilka kvarstod vid långtidsuppföljningarna upp till 13 år (Dom, Van

Glabbeek, Van Riet, Verborgt, & Wuyts, 2003; Hultenheim Klintberg, Gunnarsson, Styf, &

Karlsson, 2008; Klintberg, Svantesson, & Karlsson, 2010; Norlin & Adolfsson, 2008).

Flera studier visar på könsskillnader vid axeloperationer där kvinnor rapporterar sämre

axelfunktion än män. Bland annat har det i en studie visats att kvinnorna behövde längre

rehabilitering postoperativt än männen (Brennan, Parent, & Cleland, 2010; Klintberg, et al.,

2010; Norlin & Adolfsson, 2008; Van Linthoudt, Deforge, Malterre, & Huber, 2003).

Ytterligare en studie har undersökt könsskillnader efter operation av subacromiellt impingement

och rotatorcuffsuturer, den visade att kvinnor hade sämre funktionsförmåga preoperativt

(Brennan, et al., 2010). Könsskillnaderna kvarstod vid sexmånadersuppföljningen, studien visade

också att samsjuklighet var något vanligare bland kvinnorna än bland männen (Brennan, et al.,

2010).

Två studier, en inför operation av subacromiellt impingement och en sexmånaders uppföljning

efter operation visade att kvinnor hade mer begränsningar i ADL, såsom arbete ovan axelhöjd,

aktiviteter i hemmet jämfört med män (Razmjou, Davis, Jaglal, Holtby, & Richards, 2009,

2011).

Långtidsuppföljningar gjorda 5-13 år efter operation av subacromiellt impingement har visat på

sämre axelfunktion hos kvinnor jämfört med män (Klintberg, et al., 2010; Norlin & Adolfsson,

2008).
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I en av studierna gjord 8-11 år efter operation undersöktes även livskvalitet, resultaten var goda

hos både kvinnor och män (Hultenheim Klintberg, Karlsson, & Svantesson, 2011).

2.6 Problemområde

Många människor lider av axelåkommor vilket kan innebära personligt lidande och försämrad

livskvalitet. Axelbesvär kan dessutom leda till operation, sjukskrivningar och ge höga

samhällskostnader. Författarnas kliniska erfarenhet är att det finns skillnader mellan kvinnor och

män såväl inför som efter axeloperation. Kvinnor verkar ha mer besvär än män, vilket även

styrks av flera olika ortopediska studier (Brennan, et al., 2010; Donigan, et al., 2009; Klintberg,

et al., 2010; Norlin & Adolfsson, 2008; Van Linthoudt, et al., 2003).

En studie har undersökt könsskillnader inför operation av subacromiellt impingement, där hade

kvinnor mer besvär preoperativt jämfört med män (Brennan, et al., 2010). Är det så att kvinnor

har sämre axelfunktion och livskvalitet redan preoperativt som kan ge sämre resultat

postoperativt? Det finns flera långtidsuppföljningar som undersökt axelfunktion efter operation

av subacromiellt impingement  som visat goda förbättringar i axelfunktion (Klintberg, et al.,

2010; Norlin & Adolfsson, 2008). Få studier har gjort korttidsuppföljningar efter operation av

subacromiellt impingement. Ett behov finns av att undersöka axelfunktion och livskvalitet efter

operation av subacromiellt impingement, då det är få studier som har undersökt både livskvalitet

och axelfunktion före och efter operation.

3. SYFTE

Syftet med denna studie är att beskriva förändringar i axelfunktion och livskvalitet ett år efter

operation av subacromiellt impingement i jämförelse med preoperativ axelfunktion och

livskvalitet. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och män

vad gäller axelfunktion och livskvalitet pre- och postoperativt.
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3.1 Frågeställningar

1. Hur är axelfunktionen ett år efter operation jämfört med preoperativ axelfunktion?

2. Hur är livskvaliteten ett år efter operation jämfört med preoperativ livskvalitet?

3. Finns könsskillnader vad gäller axelfunktion preoperativt och hur ser den i så fall ut?

4. Finns könsskillnader i livskvalitet preoperativt och hur ser den i så fall ut?

5. Finns könsskillnader vad gäller axelfunktion ett år efter operation jämfört med preoperativ

axelfunktion och hur ser den i så fall ut?

6. Finns könsskillnader i livskvalitet ett år efter operation jämfört med preoperativ livskvalitet

och hur ser den i så fall ut?

4. METOD OCH MATERIAL

4.1 Design

Studien är en retrospektiv modifierad experimentell och jämförande studie. Kvantitativ ansats

valdes för att kunna jämföra grupper och analysera skillnader inom grupper över tid (Carter,

2011).

4.2 Urval

Urvalet är 201 patienter som har opererats på grund av subacromiellt impingement under

perioden mars 2009 till och med oktober 2010 och som har genomgått sjukgymnastisk

behandling på det aktuella sjukhuset. Alla uppgifter erhölls som en del av den rutinmässiga

vården av patienterna och ingick i ortopedens kvalitetsarbete.

Exkluderades gjordes 105 patienter som hade genomgående rotatorcuffrupturer samt rupturer

som suturerades. Antalet deltagare i studien var initialt 94 patienter och alla var över 18 år.

Bortfallet var 8 patienter som inte kom på den postoperativa uppföljningen. De har analyserats

vad gäller skillnader och likheter i det preoperativa statuset jämfört med övriga deltagare. Totalt

undersöktes 86 patienter både preoperativt och postoperativt.

Urvalsgruppen bestod av 35 kvinnor (41 %) med en medelålder på 55 år (SD 9,8 år) och 51 män

(59 %) med en medelålder på 59 år (SD 10 år). Deltagarna var mellan 31 och 75 år. Det är en

åldershomogen grupp. Se tabell 1.
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Tabell 1 Demografiska data, könsfördelning, medelålder, standardavvikelse(sd) och
åldersfördelning

Kön Antal
individer

Medelålder (sd) Åldersfördelning
år

Man 51 59 (+10) 31-75

Kvinna 35 55 (+9,8) 35-75

Total 86 57 (+9,9) 31-75

4.3 Genomförande

Deltagarna genomgick preoperativ statustagning hos sjukgymnast vid ortopedkliniken en till fyra

veckor före operation. Vid besöket fick patienterna undervisning i anatomi, kroppshållning,

operationsinformation samt postoperativ regim.

I samband med besöket fylldes de preoperativa frågeformulären i. Frågeformulären

vidarebefordrades till ansvarig sjukgymnast som såg till att uppgifterna registrerades i Excel. De

självadministrativa delarna fyllde patienterna i på egen hand och de hade möjlighet att på plats få

råd att förstå frågan. De preoperativa frågeformulären var Constant score, Western ontario

rotator cuff [WORC] index och The European Quality of Life in 5 Dimensions Questionnaire

[EQ-5D].

Patienterna har i varierande grad gått på poliklinisk sjukgymnastik i efterförloppet på

ortopedkliniken. Sjukgymnastiken har bestått av ergonomi, rörelseträning, smärtlindring,

undervisning i vilopositioner och inlärning av nytt rörelsemönster. Ett år efter operationen

kallades alla patienter till sjukgymnast på ortopedkliniken för uppföljning. Vid besöket besvaras

samma frågeformulär som besvarats preoperativt. Besöket omfattar även råd beträffande fortsatt

rehabilitering.
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4.4 Frågeformulär och tester

Constant är ett summascore och består av en subjektiv och en objektiv del och innehåller fyra

variabler för att poängbedöma skuldrans funktion (se bilaga 1). Variablerna är smärta, ADL

(sömn, arbete, fritid/idrott), smärtfritt rörelseomfång samt styrka. Constant score (Constant, et

al., 2008; Constant & Murley, 1987) är validerat och reliabelt. Intrabedömarreliabiliteten bedöms

som god, 97 % överensstämmande mellan olika bedömare (Constant & Murley, 1987; Rocourt et

al., 2008). Interbedömarreliabiliteten varierar mellan olika författare från 90 % (Rocourt, et al.,

2008) till 97 % (Constant & Murley, 1987).

Den subjektiva delen är självadministrativ och består av fyra frågor angående ADL och smärta.

Patienten får på en visuell analog skala [VAS-skala] som är graderad från 0-10 markera en siffra.

Högre markerad siffra i VAS betyder sämre resultat, sämre ADL förmåga och mer smärta.

Siffran från VAS-skalan konverteras till en poäng, se poängberäkningsnyckeln i bilaga 1. Bästa

resultat på den subjektiva delen är 35 poäng.

I den objektiva delen mäts/skattas patientens smärtfria aktiva rörlighet samt ett smärtfritt

styrketest utförs. Rörligheten poängges efter antal grader, 0-30 grader ger 0 poäng och 151-180

ger 10 poäng. Bästa resultat ger 40 poäng vilket är aktiv rörlighet utan smärta i samtliga

rörelseriktningar. Bästa resultat på styrketestet ger 25 poäng. Styrkan testas med hjälp av en

fjädervåg och ska vara smärtfritt. Den totala summan kan vara mellan 0-100 poäng. En ung och

axelfrisk person kan få 100 poäng (Constant & Murley, 1987).

WORC index (se bilaga 2) är ett diagnosspecifikt verktyg för att utvärdera skulderbesvär.

WORC är standardiserat, validerat och reliabelt (Kirkley, Alvarez, & Griffin, 2003). Intraclass

korrelationskoefficienten [ICC] var 0.96, vilket är mycket hög reliabilitet. Validiteten testades

genom jämförelse med andra verktyg för att utvärdera axelfunktion och WORC visade sig ha

hög korrelation (Kirkley, et al., 2003).

De 21 frågorna är indelade i fem domäner som innehåller frågor om fysiska symtom, sport och

fritid, arbete, livsstil och känslor.

Frågeformuläret är självadministrativt och patienterna besvarar frågorna genom att markera med

ett snett streck på en VAS-skala som är 100 mm. Skalan mäts till det markerade strecket och ger

poäng efter antal millimeter. Högre poäng betyder sämre resultat. Poängen räknas om i en

särskild omräkningstabell och resulterar i procent, så att 100 % är bästa resultat och normal

funktion (Kirkley, et al., 2003). Varje domän redovisas var för sig i procent samt med ett

medelvärde i procent för alla fem domänerna, WORC total.
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EQ-5D (se bilaga 3) är ett standardiserat, icke sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument (The

EuroQol Group, 1990). Det är ett självadministrativt frågeformulär. Det består av frågor där

patienten klassificerar sin hälsa i fem dimensioner (rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter,

smärtor och besvär samt oro och nedstämdhet) på en tregradig skala: inga problem, måttliga

respektive svåra problem. De fem svarsalternativen ger en poäng och räknas ut via en elektronisk

kalkylator som ger ett indexvärde där bästa resultatet är 1,000 och sämsta resultatet är -0,594.

EQ-5D består även av en termometerliknande skala, EQ-5D/VAS, från 0 (sämsta)-100 (bästa)

där patienten får markera sitt nuvarande hälsotillstånd. EQ-5D beskriver den samlade

hälsostatusen dels som en hälsoprofil, ett index värde och ett livskvalitetsmått mellan 0-100.

EQ-5D är validitetstestat på patienter med reumatoid artrit, då man kunde påvisa hög validitet

(Hurst, Kind, Ruta, Hunter, & Stubbings, 1997). Vid utvärdering av test- och retest- reliabiliteten

blev utfallet ICC 0,7 för både EQ-5D index och EQ-5D/VAS, vilket är goda resultat (Hurst, et

al., 1997).

4.5 Dataanalys

Bakgrundsdata presenteras med frekvensfördelning, medelvärden, standardavvikelse och range.

Constant score, WORC och EQ-5D beskrivs med medelvärden och standarddeviation samt med

median och kvartilavvikelse.

För att analysera skillnader mellan grupperna användes Mann-Whitney U test (Carter, 2011) och

för att jämföra skillnader i gruppen preoperativt med ett år efter operation användes Wilcoxons

tecken – rangtest (Carter, 2011). Icke parametriska test valdes då all data tillhör ordinalskala

(Carter, 2011). Resultaten presenteras i tabeller och löpande text i resultatdelen. Beräkningarna

är gjorda i Statistical Package for Social Sciences, version 19 [SPSS].

Signifikansnivån bestämdes till p < 0,05.

4.6 Etiska överväganden

Studien tar hänsyn till lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2008:351,

2008). Intyg om tillstånd för examensarbete har skrivits på av verksamhetsansvarig. Patienternas

samtycke till att ingå i ortopeden kvalitetsarbete har erhållits preoperativt. Alla personuppgifter i

studien har avidentifieras. All analys har skett på gruppnivå och delats upp i kvinnor och män.

Ingen analys har skett på individnivå.
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5. RESULTAT

5.1 Axelfunktion och livskvalitet
Preoperativt hade studiegruppen medianvärden i WORC total som var 38 och postoperativt var

medianvärdet 80. När det gällde axelfunktion (Constant score) hade deltagarna ett medianvärde

före operation på 27,1 och ett år efter operationen var medianvärdet 69,5, förändringen var

signifikant. Det preoperativa medianvärdet mer än fördubblades postoperativt i både WORC och

Constant score.

Livskvaliteten (EQ-5D) förändrades signifikant från medianvärdet 0,689 preoperativt till

medianvärdet 0,796 ett år efter operationen. Före operationen hade deltagarna ett medianvärde

på 70 i EQ-5D/VAS och ett år efter operationen var medianvärdet 80. Den övre kvartilen nådde

full poäng postoperativt i EQ-5D och den undre kvartilen hade störst procentuell ökning i både

EQ-5D och EQ-5D/VAS.

Se tabell 2.

Tabell 2 Medianvärden och kvartilavvikelse (q1-q3) för axelfunktion och livskvalitet
före operation, ett år efter operation och p-värde för skillnad mellan mätningarna

Medianvärde (q1-q3) Antal
individer

p-värde

WORC
(0-100)
Preoperativt

38 (24,8-52,6) 86

WORC
(0-100)
1 år postoperativt

80,2 (55,8-93,7) 86 p<0,001

Constant score
(0-100)
Preoperativt

27,1(16,7-40,8) 86

Constant score
(0-100)
1 år postoperativt

69,5 (42-83,6) 86 p<0,001

EQ-5D
(-0,594-1,000)
Preoperativt

0,689 (0,193-0,760) 86

EQ-5D
(-0,594-1,000)
1år postoperativt

0,796 (0,689-1,000) 86 p<0,001

EQ-5D/VAS
(0-100)
Preoperativt

70 (50-80) 86

EQ-5D/VAS
(0-100)
1 år postoperativt

80 (67-90) 86 p<0,001
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5.2 Axelfunktion och livskvalitet, skillnader mellan män och kvinnor

5.2.1 Preoperativt

En signifikant könsskillnad kunde ses i WORC. Kvinnorna hade signifikant lägretotalsumma och signifikanta skillnader fanns i domänerna fysiska symtom, arbete ochlivsstil. Däremot var skillnaden inte signifikant när det gällde sport/fritid och känslor, setabell 3.
Tabell 3 WORC medianvärden och kvartilavvikelser för kvinnor och män och p-värde
för skillnader mellan kvinnor och män preoperativt

Kön Median (q1-q3) Antal
individer

p-värde

WORC
fysiska symtom

preoperativt
(0-100)

Kvinna 38,5 (27,0-58,8) 35
Man 50,5 (35,3-65,3) 51
Total 47,2 (33,5-60,4) 86 0,035

WORC
sport/fritid

preoperativt
(0-100)

Kvinna 21,0 (11,8-35,0) 35
Man 29,3 (17,0-39,0) 51
Total 25,8 (15,1-37,0) 86 0,069

WORC
arbete

preoperativt
(0-100)

Kvinna 18,0 (11,3-29,7) 35
Man 31,0 (16,5-44,0) 51
Total 24,6 (14,2-39,1) 86 0,011

WORC
livsstil

preoperativt
(0-100)

Kvinna 33,0 (14,5-53,5) 35
Man 50,5 (32,0-71,8) 51
Total 41,8 (20,5-62,1) 86 0,005

WORC
känslor

preoperativt
(0-100)

Kvinna 31,0 (16,0-55,7) 35
Man 42,0 (21,3-70,0) 51
Total 38,4 (17,5-58,3) 86 0,121

WORC
total

preoperativt
(0-100)

Kvinna 30,0 (21,5-42,5) 35
Man 42,9 (27,3-55,8) 51
Total 38,0 (24,8-52,6) 86 0,003

Inga signifikanta könsskillnader kunde påvisas preoperativt i Constant score och EQ-5D.
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5.2.2 Ett år efter operationen

Ingen signifikant könsskillnad kunde påvisas vad gäller axelfunktion och livskvalitet ett år efter

operationen. Kvinnorna hade generellt lägre medianvärde i alla mätvariabler utom EQ-5D VAS

men skillnaden mellan kvinnor och män var inte signifikant i någon av variablerna, se tabell 4.

Tabell 4 Medianvärden och kvartilavvikelser för axelfunktion och livskvalitet och
p-värde för skillnader mellan kvinnor och män ett år efter operation

Kön Median (q1-q3) Antal
individer

p-
värde

WORC total
1 år postoperativt

(0-100)

Kvinna 74,2 (50,5-91,7) 35

Man 81,3 (60,6-96,8) 51

Total 80,2 (55,8-93,7) 86 0,222

EQ-5D
1 år postoperativt

(-0,594-1,000)

Kvinna 0,760 (0,620-1,000) 35

Man 0,796 (0,689-1,000) 51

Total 0,796 (0,689-1,000) 86 0,291

EQ-5D/VAS
1 år postoperativt

(0-100)

Kvinna 80 (60-90) 35

Man 80 (70-90) 51

Total 80 (67-90) 86 0,993

Constant score
1 år postoperativt

(0-100)

Kvinna 57,1 (37,0-81,2) 35

Man 71,0 (53,1-87,0) 51

Total 69,5 (42-83,6) 86 0,072
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5.3 Bortfallsanalys

Bortfallsgruppen bestod av åtta patienter som inte kom till ettårsuppföljningen varav det var två

kvinnor och sex män med en ålder mellan 39 och 71 år.

Bortfallet analyserades inte utifrån könsskillnader i axelfunktion och livskvalitet eftersom det

bara var åtta personer. Det preoperativa statuset i bortfallsgruppen har jämförts med

studiedeltagarnas preoperativa status. Inga signifikanta skillnader mellan bortfallsgruppen och

deltagarna i studiegruppen i axelfunktion och livskvalitet, se tabell 5.

Tabell 5 Jämförelse av den preooperativa axelfunktionen och livskvaliteten mellan
bortfallsgrupp och studiegrupp

Median Antal
individer

p-värde

WORC total
preoperativt

(0-100)

Bortfall 31,4 8

Deltagare 38,0 86

Total 94 0,092

EQ-5D
preoperativt

(-0,594-1,000)

Bortfall 0,655 8

Deltagare 0,689 86

Total 94 0,962

EQ-VAS
preoperativt

(0-100)

Bortfall 75 8

Deltagare 70 86

Total 94 0,839

Constant score
preoperativt

(0-100)

Bortfall 21,2 8

Deltagare 27,0 86

Total 94 0,275
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6. DISKUSSION

6.1 Resultatsammanfattning

Viktiga resultat i studien var att det kunde påvisas signifikanta förbättringar i axelfunktion och

livskvalitet ett år efter operationen som svar på två av våra frågeställningar. Vår kliniska

erfarenhet att kvinnor skulle ha sämre axelfunktion och livskvalitet ett år efter operationen

bekräftades inte av studieresultatet. Preoperativt hade kvinnorna sämre axelfunktion än männen

men avseende livskvalitet fanns inga signifikanta könsskillnader preoperativt.

6.2 Metoddiskussion

En kvantitativ metod valdes för att undersöka skillnader mellan grupperna och för att jämföra

skillnader i grupperna över tid. Interventionen var densamma för samtliga i urvalsgruppen,

därmed ingen randomisering vilket gjorde att designen modifierad experimentell valdes.

En svaghet är att studien saknar kontrollgrupp vilket gör att resultatet kan bero på andra faktorer

än operationen. Andra faktorer som kan tänkas påverka resultatet kan vara sjukgymnastisk

postoperativ behandling, sjukskrivningslängd och naturalförloppet. För att invänta förbättringar i

naturalförloppet har ortopeden ett samverkansavtal med primärvården där patienterna ska

behandlas konservativt ett halvår innan tid till ortopedläkare för bedömning av eventuell

operation.

Styrkor med metoden är att det är ett stort antal patienter med i studien vilket ökar studiens

tillförlitlighet. Data har insamlats över ett kalenderår vilket minskar risken att andra variabler

påverkar resultatet såsom årstidsrelaterade besvär, semestrar och högtider. Data finns före och

efter interventionen vilket möjliggör jämförelser över tid.

En svaghet är att bortfallet inte är med i analyserna utan har analyserats separat. Detta skulle

kunna påverka resultaten vad gäller könsskillnader i axelfunktion och livskvalitet men

bortfallsanalysen visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan bortfallsgruppen

och studiegruppen.
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En annan svaghet är att samtliga patienter opererade för subacromiellt impingement inte var

inkluderade då alla patienter inte blev kallade till sjukgymnast eftersom rutinen med att kalla alla

patienter till sjukgymnastiken preoperativt var ny.

I studien används flera utvärderingsinstrument som samtliga är validerade och reliabla vilket

ökar metodvaliditeten.

WORC beskrivs i den svenska översättningen som ett diagnosspecifikt instrument som mäter

livskvalitet hos personer med skulderbesvär (Kirkley, et al., 2003). Vi har dock valt i denna

studie att tolka svaren i WORC som axelfunktion och använda EQ-5D för att utvärdera

livskvalitet. EQ-5D är ett generellt livskvalitetsinstrument, ej sjukdomsspecifikt vilket betyder

att det är generell livskvalitet som utvärderats i den här studien.

En annan svaghet i studien är styrketestet i Constant score där poängsystemet är lika för kvinnor

och män trots biologiska skillnader i muskelstyrka. Kvinnorna får sämre resultat totalt då

styrkedelen i Constant score motsvarar en fjärdedel av den totala summan. Detta problem har

belysts i en tidigare studie (Katolik et al., 2005). I den här studien är betydelsen av styrketestet

liten eftersom flertalet patienter preoperativt inte kunde utföra styrketestet på grund av smärta,

och har därmed noll poäng från styrkedelen.

Enligt Lillkrona bör Constant score kompletteras med sjukdomsspecifika

självskattningsformulär, vilket använts i den här studien (Lillkrona, 2008). Då Constant score har

en högre intrabedömarreliabilitet jämfört med interbedömarreliabilitet anser Roucort et al att

reliabiliteten blir högre om testerna utföras av samma person före och efter interventionen vilket

gjorts i den här studien (Rocourt, et al., 2008).

Det kan samtidigt vara en svaghet att det är behandlande sjukgymnasten som utför

ettårsuppföljningen, risk för bias finns på grund av att patienterna vill tillmötesgå behandlande

sjukgymnast. Att det är den behandlande sjukgymnasten som kallar patienten kan öka patientens

motivation att komma på ettårsuppföljningen och därmed minska bortfallet

Data har samlats in av flera ortopedsjukgymnaster på två olika sjukhus och interventionen har

utförts av fem olika ortopeder vilket ökar den externa validiteten och gör resultaten mer

generaliserbara. Att det är flera sjukgymnaster kan också ses som en svaghet då det är ett hot mot

den interna validiteten, det vill säga ökad risk för olikheter i handhavandet vid datainsamlingen.



16

6.3 Resultatdiskussion

6.3.1 Axelfunktion och livskvalitet postoperativt

Studien visar att axelfunktionen och livskvaliteten är förbättrad hos både kvinnor och män ett år

efter operation. Då vi inte haft någon kontrollgrupp kan vi inte säkert veta om förbättringarna

beror på operationen eller om dessa beror på naturalförloppet eller andra faktorer. Resultatet i

den här studien visar en median på  Constant score ett år efter operationen på 57,1 för kvinnorna

och 71 för männen. Constant har visat att medianen i Constant score försämras med ålder och är

lägre för kvinnor (Constant & Murley, 1987). I icke vårdsökande population och i åldersgruppen

50-59 år är medianen 73 för kvinnor och 90 för män (Constant & Murley, 1987). Åldersgruppen

överensstämmer med deltagarna i den här studien och vårt reultat visar att de opererade

patienterna inte har uppnått referensvärden för en motsvarande frisk population ett år efter

operation.

I EQ-5D hade deltagarna i vår studie ett medianindexvärde på 0,80 ett år efter operationen. I

studier på icke vårdsökande befolkning var medianvärdet 0,83 (Burstrom, et al., 2001). Ett år

efter operationen hade deltagarna i den här studien avsevärda förbättringar jämfört med innan

operationen dock inte fullt återställda i sin axelfunktion men likvärdiga resultat i livskvalitet som

icke vårdsökande befolkning.

Kvinnorna i vår studie visade sig ha bäst effekt av operation då de som grupp hade signifikant

sämre axelfunktion preoperativt men postoperativt hade de uppnått samma resultat som männen.

När medianvärdena för Constant score, WORC och EQ-5D jämfördes mellan män och kvinnor

ett år efter operation låg kvinnorna något lägre, dock var denna skillnad ej signifikant.

Författarnas kliniska bild och erfarenhet är att kvinnor har mer besvär och sämre

funktionsförmåga postoperativt. Det har visst stöd i tidigare studier där man sett könsskillnader

upp till ett halvår postoperativt och vid långtidsuppföljningarna (Hultenheim Klintberg, et al.,

2011; Klintberg, et al., 2010; Razmjou, et al., 2011). Om mätningarna i den här studien hade

infallit 8-13 år efter operation är det möjligt att vi hade fått samma resultat.

6.3.2 Axelfunktion och livskvalitet preoperativt

Kvinnorna i denna studie hade sämre axelfunktion preoperativt vilket även andra studier visat

(Razmjou, et al., 2011). Samma studie visade också på högre samsjuklighet hos kvinnor vilket

inte är undersökt i denna studie.



17

Intressant är att trots att kvinnorna i den här studien var sämre preoperativt i axelfunktion

upplevde de sig inte sämre i livskvalitet jämfört med männen, återigen är begreppet livskvalitet

inte identifierbart med dålig hälsa (Nationalencyklopedin, 2011). Detta kan ha berott på att denna

studie har mätt generell livskvalitet och inte sjukdomsspecifik. Kanske hade överensstämmelsen

mellan nedsatt funktion och dålig livskvalitet blivit tydligare om ett mer sjukdomsspecifikt mått

på livskvalitet använts.

6.3.3.Postoperativ sjukgymnastik

Det postoperativa förloppet är inte undersökt i studien och inte i vilken omfattning patienterna

erhållit postoperativ sjukgymnastik. Samtliga sjukgymnaster på de aktuella sjukhusen arbetar

enligt Axelinakonceptet vilket gör att patienterna fått ett likvärdigt omhändertagande (Nowak, et

al., 2001). I andra studier har man visat att kvinnor behöver mer postoperativ sjukgymnastik än

män (Brennan, et al., 2010).

I det kliniska arbetet kan studiens resultat ha betydelse för vad som kan förväntas när det gäller

operationsresultat ett år efter operationen då axelfunktion och livskvalitet är avsevärt förbättrad.

Resultatet av studien kan leda till ökad förståelse vid den postoperativa sjukgymnastiken då

studien visade att kvinnor skattar sämre på fysiska symtom i WORC preoperativt. Detta kan

påverka den postoperativa sjukgymnastiska behandlingen direkt postoperativt då kvinnorna kan

antas ha mer besvär och därmed behöva mer stöd och tätare kontakt med sjukgymnasten.

6.3.4 Framtida studier

I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka varför kvinnor har sämre axelfunktion

preoperativt, får kvinnor vänta längre på operation eller kan det bero på att kvinnor har en högre

samsjuklighet?

I tidigare studier har man sett att högre ålder ger sämre resultat framförallt för kvinnor, vilket vi

inte har undersökt i denna studie (Romeo, et al., 1999).

Det vore intressant att undersöka könsskillnader direkt postoperativt och under det första året

efter operationen för att se när könsskillnaderna utjämnats. För att gå vidare med att undersöka

skillnader mellan kvinnor och män behövs andra undersökningsmetoder som exempelvis
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intervjuer med öppna frågor om upplevelsen och smärta som går att genomföra utan att öka

patientens postoperativa besvär.

Författarna veterligen finns inga studier där det klarläggs vad som är kliniskt relevanta

förändringar i Constant score, WORC och EQ-5D när det gäller axelpatienter. Det vore

intressant att undersöka i framtida studier då det skulle bli tydligare vad förändringar på dessa

skalor har för betydelse för patienten.

Det skulle ur ett sjukgymnastiskt perspektiv vara intressant med en randomiserad kontrollerad

studie där man jämför operation med adekvat sjukgymnastik.

Adekvat sjukgymnastik kan vara patientutbildning i anatomi och skuldrans funktion,

smärtlindring, mjukdelsbehandling, inlärning av nytt rörelsemönster samt bål- och

skulderstabiliserande träning (Nowak, et al., 2001).

6.4 Etikdiskussion

Inga etiska problem uppstod under studiens genomförande. Deltagandet i studien har varit

frivilligt, patienterna har lämnat sitt medgivande preoperativt. Datainsamlandet är en del i

ortopedklinikens vårdprogram på det aktuella sjukhuset. All analys har utförts på gruppnivå,

därför kan resultaten ej härledas till enskilda individer.

7.SLUTSATSER

Syftet med studien var att beskriva patienters förändringar av axelfunktion och livskvalitet ett år

efter operation av subacromiellt impingement jämfört med preoperativt status. Vi kunde påvisa

signifikanta förbättringar hos både kvinnor och män i axelfunktion och livskvalitet.

Vi ville också undersöka könsskillnader i axelfunktion och livskvalitet preoperativt samt ett år

efter operation av subacromiellt impingement. Kvinnor hade signifikant sämre axelfunktion

preoperativt men däremot fanns inga preoperativa skillnader mellan män och kvinnor avseende

livskvalitet. Inga signifikanta könsskillnader kunde påvisas i varken axelfunktion eller

livskvalitet ett år efter operation av subacromiellt impingement.

Resultatet i den här studien visar att axelfunktion och livskvalitet är avsevärt förbättrade ett år

efter operation jämfört med före operation.
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INSTRUKTIONER: 
 
I de följande frågorna ombeds Du att besvara frågorna på följande sätt. Genom att 
markera med ett streck    /    på den horisontella linjen visar du hur du upplever din 
situation: 
 
EXEMPEL: 
 
1.  Om Du sätter ett streck     /     längst till vänster på linjen visar Du att Du inte 
har någon smärta. 
 
 
Ingen smärta    Extremt svår smärta 
                  

            /          
 
 
2.  Om Du sätter ett streck     /      längst till höger på linjen visar Du att Du har 
extremt svår smärta. 
 
 
Ingen smärta    Extremt svår smärta 
 

           /  
 
Var vänlig observera: 
 
a) att ju längre åt höger Du sätter ditt streck  /   desto mer upplever Du besväret. 
 
b) att ju längre åt vänster Du sätter ditt streck  /   desto mindre upplever Du besväret. 
 
c) placera inte ditt streck    /     utanför ändmarkeringarna. 
 
 
Du är ombedd att markera på detta frågeformulär, till vilken grad Du har upplevt ett 
besvär kopplat till Din axel den senaste veckan.  
 
Om Du är osäker angående den aktuella axeln eller om Du har andra frågor, var då 
vänlig och fråga innan Du fyller i formuläret. 
 
Om Du av någon anledning inte förstår en fråga läs då först förklaringarna som finns i 
slutet av formuläret. Därefter kan Du markera med ett    /    på  den horisontella linjen. 
 
Om en fråga inte gäller Dig eller om Du inte har upplevt dessa besvär under den 
senaste veckan försök i stället uppskatta vilket svar som passar bäst. 
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DEL A: FRÅGOR OM FYSISKA SYMPTOM 
Patientinstruktioner: 
De följande frågorna rör fysiska symptom, som Du eventuellt har upplevt på grund av 
Dina axelproblem. Var vänlig markera den grad av symptom Du upplevt under den 
senaste veckan. Förklaringar finns i slutet av formuläret om du är osäker på frågan. 
(Var vänlig markera Dina svar med ett streck   /    på den horisontella linjen) 
 

FRÅGOR: 
 

1.    Hur mycket skärande smärta upplever Du i Din axel? 
 
Ingen smärta    Extrem smärta 
 
   
 
 
   2.    Hur mycket konstant, molande värk har Du i Din axel? 
 
Ingen värk     Extrem värk 
 
 
 
 
   3.    Hur svag upplever Du att Din axel är? 
 
Ingen svaghet    Extremt svag 
 
 
 
 
   4.    Hur stel eller rörelseinskränkt upplever Du att Din axel är? 
 
Inte stel     Extremt stel 
 
 
 
 
   5.    Hur mycket besväras Du av knäppande, skavande och knastrande i Din  
          axel? 
 
Inte alls     Extremt mycket  
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  6.    Hur mycket obehag upplever Du i nackmuskulaturen p g a Din axel? 
 
Inget alls     Extremt mycket 
 
 
 
 
 
 

DEL B: FRÅGOR OM SPORT/FRITID 
Patientinstruktioner: 
Den följande delen handlar om hur Dina axelproblem påverkat sport- eller 
fritidsaktiviteter under den senaste veckan. Förklaringar finns i slutet av formuläret om 
du är osäker på frågan. 
(Var vänlig markera Dina svar med ett streck   /    på den horisontella linjen) 
 

FRÅGOR: 
 

7. Hur mycket har Din axel påverkat Din fysiska form? 
Inte alls     Extremt mycket 
 
   
 
 
8.    Hur svårt upplever Du p g a Din axel att göra armhävningar eller andra  
       övningar som anstränger axeln? 
 
Inte svårt     Extremt svårt 
 
   
 
 
9. Hur mycket har Din axel påverkat Din förmåga att kasta något kraftfullt eller 
långt? 
 
Inte påverkat    Påverkat extremt 
 
 
 
 
10. Hur stor svårighet har Du när någon eller någonting kommer i kontakt med 
Din sjuka axel? 
 
Ingen svårighet    Extrem svårighet 
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 DEL C: FRÅGOR OM ARBETE 
Patientinstruktioner: 
Den följande delen handlar om hur Dina axelproblem har påverkat Ditt arbete i eller 
utanför hemmet. Svara med avseende på hur du påverkats den senaste veckan. 
Förklaringar finns i slutet av formuläret om du är osäker på frågan. 
(Var vänlig markera Dina svar med ett streck   /    på den horisontella linjen) 
 

FRÅGOR: 
 
11. Hur stora svårigheter upplever Du i dagliga aktiviteter i hemmet eller i 

trädgården? 
 

Inga svårigheter    Extrema svårigheter 
 
   
 
 
 

12. Hur stora svårigheter har Du att arbeta ovan axelhöjd? 
 

Inga svårigheter    Extrema svårigheter 
 
  
 
 
 

13. Hur mycket använder Du Din friskare arm för att kompensera för Din sjuka 
arm? 
 

Inte alls     Ständigt  
 
   
 
 
 
 

14. Hur stor svårighet upplever Du att lyfta tunga föremål under och upp till  
axelhöjd? 
 

Ingen svårighet    Extrem svårighet 
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DEL D: FRÅGOR OM LIVSSTIL 
Patientinstruktioner: 
Den följande delen handlar om i vilken utsträckning Dina axelproblem har påverkat eller 
förändrat Din livsstil. Svara med avseende på hur du påverkats den senaste veckan. 
Förklaringar finns i slutet av formuläret om du är osäker på frågan. 
(Var vänlig markera Dina svar med ett streck   /    på den horisontella linjen) 
 

FRÅGOR: 
 

15. Hur stor svårighet har Du att sova p g a Din axel? 
 
Ingen svårighet    Extrem svårighet 

 
   
 
 

16. Hur stor svårighet har Du att sköta håret p g a Din axel? 
 

Ingen svårighet    Extrem svårighet 
 
   
 
 
 

17. Hur svårt upplever Du det är att ”härja runt eller busa” med familj eller 
vänner? 
 

Ingen svårighet    Extrem svårighet 
 
   
 
 
 

18. Hur stor svårighet har Du att klä på eller av Dig? 
 

Ingen svårighet    Extremt svårighet 
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DEL E: FRÅGOR OM KÄNSLOR 
Patientinstruktioner: 
De följande frågorna berör hur Du har känt Dig den senaste veckan med hänsyn till 
Dina skulderproblem. Förklaringar finns i slutet av formuläret om du är osäker på frågan. 
(Var vänlig markera Dina svar med ett streck   /    på den horisontella linjen) 
 

FRÅGOR: 
 
19. Hur frustrerad känner Du Dig p g a Din axel? 

 
Inte alls     Extremt mycket 

 
   

 
 

 
20. Hur ”nedtryckt i skorna” eller nedstämd känner Du Dig p g a axeln? 

 
Inte alls     Extremt mycket 

 
   

 
 
 

21. Hur oroad eller bekymrad är Du över hur axeln kan påverka Ditt arbete? 
 

Inte alls     Extremt oroad 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för att Du besvarat alla frågorna ! 
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Förklaring av innebörden av frågorna i  WORC index. 
 
 
Avsnitt A: Fysiska symptom 
Fråga 1. 
Gäller plötsligt huggande smärta som kommer när Du rör på armen. 
 
Fråga 2. 
Gäller dov molande värk som är ganska ihållande till skillnad från huggsmärtan som 
syftas på i förklaring 1. 
 
Fråga 3. 
Gäller brist på styrka för att göra en rörelse eller att utföra en syssla. 
 
Fråga 4. 
Gäller känslan att axeln inte vill röra sig eller känns stel, något som ofta kan upplevas 
när man stiger upp på morgonen eller efter annan inaktivitet. Det kan också gälla att inte 
ha full rörlighet i någon riktning. 
 
Fråga 5. 
Gäller oljud eller obehag i axeln i samband med rörelse. 
 
Fråga 6. 
Gäller graden av spänning, smärta eller kramp i nackmuskulaturen som orsakas av 
axelproblemen.  
 
 
Avsnitt B:  Sport / Fritid  
Fråga 7. 
Gäller den allmänna fysiska träningsnivån och konditionen som du hade innan axeln 
blev ett problem. Ta med i beräkning minskad muskelkraft och minskad kondition. 
 
Fråga 8. 
Gäller alla former av övningar som kräver någon styrka i axeln som t ex armhävningar 
eller bänkpress. 
 
Fråga 9. 
Gäller aktiviteter med handen ovanför huvudet och som kräver viss kraft. Om Du inte 
kastar boll försök tänka på någon annan aktivitet som t ex spela badminton, kasta en 
pinne till en hund, simma crawl, serva i tennis etc. 
 
Fråga 10. 
Försök att tänka på när Du har blivit rädd eller försiktig för att någon ska komma i 
kontakt med Dig i samband med sportaktiviteter, i en folksamling, i en hiss eller när 
någon som en hälsning klappar Dig på axeln. 
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Avsnitt C: Arbete 
Fråga 11. 
Här gäller det sådana aktiviteter som att kratta, skotta, dammsuga, damma, rensa och 
hacka i trädgård, tvätta fönster eller skura golv. 
 
Fråga 12. 
Gäller alla aktiviteter som kräver att Du håller armarna ovanför axelnivån som t ex att 
sätta in porslin på en hylla, ta ned något föremål, måla innertak eller liknande. 
 
Fråga 13. 
Gäller om Du numera använder andra armen för att utföra någon aktivitet som Du 
tidigare skulle ha gjort med den sjuka armen. Om den andra axeln också ger besvär 
försök föreställa Dig  hur det hade varit om den varit normal. 
 
Fråga 14. 
Det här gäller att lyfta tunga föremål nedanför axelnivån och inte ovanför, t ex en 
matkasse, en öl-pack, resväska, arbetsverktyg, böcker etc. 
 
Avsnitt D:  Livsstil 
Fråga 15. 
Gäller att Du behöver ändra sovställning, vaknar upp under natten och har svårigheter 
att somna eller vaknar upp ej utvilad på morgonen. 
 
Fråga 16. 
Gäller allt som Du brukar göra med håret som att kamma, borsta eller tvätta det och som 
kräver att Du når upp med Din sjuka arm. 
 
Fråga 17. 
Gäller alla former av tuff eller livlig aktivitet som Du normalt skulle ha gjort tillsammans 
med familj eller vänner. 
 
Fråga 18. 
Gäller att nå upp på ryggen för att dra upp ett blixtlås eller knäppa upp knappar, att 
öppna bh, att ta på eller av sig en tröja eller stoppa in en arm i en skjorta. 
 
Avsnitt E:  Känslor 
Fråga 19. 
Gäller frustrationen Du känner över att Du inte kan göra saker Du brukade göra eller 
som Du skulle vilja göra. 
 
Fråga 20. 
Gäller att vara ledsen eller deprimerad. 
 
Fråga 21. 
Gäller oron för att Din axel kommer att bli sämre istället för bättre eller vara lika besvärlig 
och att Du funderar på vilka effekter det kan komma att ha för Ditt yrkesarbete eller för 
annan sysselsättning (tänk även på sysslor i och utanför hemmet!). 
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TILL DIG SOM DELAR UT WORC TILL PATIENTERNA: 
 
Denna och sista sidan avskiljes och behöver inte lämnas till patienterna. 
 
 
Den linje som frågorna skall besvaras på skall alltid vara 100 mm lång.  
 
Kontrollmät här att linjen har rätt längd, eller klipp av detta papper vid linjalen och 
använd den vid mätning: 
 
 
 

 
 
Bäst är att alltid skriva ut formuläret från pdf-fil vilket minskar risken att dator och 
skrivare har inställningar som ändrar längden.  
 
(Även när formuläret kopieras i kopiator kan längden i värsta fall ändras) 
 
 
 
All rights reserved. No part of this measurement tool may be reproduced or transmitted in any 
form or by any means –electronic, mechanical, including photography, recording, or any 
information storage or retrieval system – without permission of the copyright holder. Permission 
to reproduce the WORC scoring algorithm is hereby granted to the holder of this tool for his/her 
personal use. 
 
Permission to reproduce the WORC is routinely granted by the authors to individuals and 
organizations for their own use. Requests for permission to reproduce the WORC should be sent 
to : 
Sharon Griffin, Coordinator, Kirkely Research Group, Fowler Kennedy Sport Medicine Clinic, 3M 
Centre, University of Western Ontario, London, Ontario Canada N6A 3K7. 
 
Suggested citation:  
The development and evaluation of a disease-specific quality of life measurement tool for rotator 
cuff disease: The Western Ontario Rotator cuff index, Clinical Journal of Sport Medicine 
13(2):84-92, 2003. 
 
Translated to Swedish by: 
Hans Rahme MD PhD   hans.rahme@bredband.net  
Ulf Lillkrona MD PhD   ulf.lillkrona@ds.se 
 
Layout: 
Björn Salomonsson MD   bjorn.salomonsson@ds.se 
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SAMMANRÄKNING AV WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) 
DENNA SIDA IFYLLES AV UNDERSÖKAREN 

 
1 Mät avståndet från vänster kant av linjen till  /   -markeringen i millimeter          

(0-100), med mätnogrannhet i närmaste 0,5 mm.  
Fyll i siffran på motsvarande rad nedan. 

2 Man kan räkna samman en totalsumma för vardera avsnitt  
(Fysiska symptom 600, Sport / Fritid  400, Arbete 400, Livsstil 400, Känslor 300).  
Och/eller en totalsumma för alla avsnitt med maximum 2100.  
Det värsta tänkbara resultatet är 2100. 

3 Om man vill kan man redovisa resultatet i procent av normal funktion. 
Dra den uppnådda totalsumman ifrån 2100 och dela med 21. 
100% = bästa resultat och normal funktion.  
Exempel: Patientens totalsumma =1625, det procentuella resultatet blir då: 
2100-1625 = 475,  475 / 21=22,62   d.v.s. 22,6%. 
På samma sätt kan vardera avsnitts resultat beräknas som procent. 

 
Fysiska  Sport / 

Fritid  
Arbete Livsstil Känslor Total 

Summa 
F1      , S7      , A11    , L15    , K19    , F        , 
F2      , S8      , A12    , L16    , K20    , S        , 
F3      , S9      , A13    , L17    , K21    , A        , 
F4      , S10    , A14    , L18    , Summa L        , 
F5      , Summa Summa Summa          , K        , 
F6      ,           ,           ,           , 300- Summa 
Summa 400- 400- 400-        / 3            , 
          ,         / 4         / 4         / 4 =      % 2100- 
600- =       % =       % =       %          /21 
        / 6     =       % 

=       %      
 
 
     AXEL: HÖ          VÄ     
NAMN:      

DOM:  HÖ       VÄ 
 
(PERS-) NUMMER:      

DATUM: 
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Hälsoenkät

Svensk version
(Swedish version)

Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så här þ), vilket
påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag.

Rörlighet
Jag går utan svårigheter q A
Jag kan gå men med viss svårighet q B
Jag är sängliggande q C

Hygien
Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning q A
Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv q B
Jag kan inte tvätta eller klä mig själv q C

Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier,
hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)
Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter  q A
Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter q B
Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter q C

Smärtor/besvär
Jag har varken smärtor eller besvär q A
Jag har måttliga smärtor eller besvär q B
Jag har svåra smärtor eller besvär q C

Oro/nedstämdhet
Jag är inte orolig eller nedstämd q A
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning q B
Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd q C



2

Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett
hälsotillstånd är, finns den termometer-liknande
skalan till höger. På denna har Ditt bästa tänkbara
hälsotillstånd markerats med 100 och Ditt 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 ruta till den punkt på skalan som
markerar hur bra eller dåligt Ditt nuvarande
hälsotillstånd är.

Ditt
nuvarande

hälsotillstånd

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

100

Sämsta
tänkbara
tillstånd

0

Bästa
tänkbara
tillstånd
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