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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Incidensen för nyckelbensfrakturer är ökande i Sverige (1). Hur laterala 

nyckelbensfrakturer ska behandlas är studerat i mindre utsträckning, olika 

operationsmetoder har använts i de studier som har påträffats (2–9) och få studier jämför 

operativ och icke operativ behandling (10). 

 

Syfte: Att undersöka axelfunktion hos patienter med laterala nyckelbensfrakturer, som 

behandlats med stödförband eller opererats, 2–3 år efter skadetillfälle. Studien syftade 

också till att undersöka omfattningen av behandling hos fysioterapeut efter en lateral 

nyckelbensfraktur samt om det fanns något samband mellan ålder och antalet 

behandlingstillfällen hos fysioterapeut. Studien avsåg även att undersöka om det fanns 

något samband mellan resultaten från CS och DASH hos denna patientgrupp.  

 

Metod: En tvärsnittsstudie som är jämförande och korrelerande. 30 patienter inkluderades 

till studien. Inför besöket fyllde patienterna i självskattningsformuläret DASH med 

tilläggsfrågor. Fysioterapeuten utförde bedömning enligt CS.  

  

Resultat: Det fanns ingen skillnad mellan patienterna som behandlats med stödförband i 

jämförelse med de som opererats med avseende på axelfunktion och behandling hos 

fysioterapeut. Det fanns ingen skillnad mellan patienterna som behandlats hos 

fysioterapeut och de som inte behandlats hos fysioterapeut med avseende på ålder och 

axelfunktion bedömd enligt CS respektive DASH. Det fanns inte något statistiskt 

säkerställt samband mellan axelfunktion bedömd enligt CS respektive DASH.  

 

Konklusion: Patienter med laterala nyckelbensfrakturer tycks uppnå en god axelfunktion 

enligt bedömning med CS och DASH oavsett om de behandlats med stödförband eller 

opererats.  
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ABSTRACT  

Background: The incidience of clavicle fractures is increasing in Sweden(1), however the 

treatement of lateral clavicle fractures is sparesely studied (2–9). In these studies, different 

methods of operative treatment were used, and a few of the studies compare operative and 

non-operative treatment (10). 

 

Aim: To examine the shoulder function in patients with lateral end fractures, who have 

been treated with a sling or operative treatment, 2-3 years after the injury. The aim was 

also to study the extent of physiotherapeutic treatment after a lateral clavicle fracture and 

the correlation between age and number of treatment session at the physiotherapist. This 

study also aimed to examine how well the results from CS and DASH correlate with each 

other in this patient group. 

 

Method: A cross-sectional study that is comparative and correlative. 30 patients were 

included in the study. Prior to the visit, patients filled the DASH self-assessment form with 

additional questions. The physiotherapist performed assessment according to CS. 

 

Results: There was no difference between the patients treated with a sling compared to 

those operated with regards to the shoulder function and treatment at a physiotherapist. 

There was no difference between patients treated at a physiotherapist and those not treated 

at a physiotherapist with regards to age and shoulder function assessed according to CS 

and DASH respectively. There was no statistically ensured correlation between shoulder 

function evaluated according to CS and DASH, respectively.  

 

Conclusion: Patients with lateral cervical fractures appear to achieve good shoulder 

function as assessed by CS and DASH, regardless of whether they were treated with a 

sling or received operative treatment. 
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BAKGRUND  

Nyckelbensfrakturer  

Nyckelbensfrakturer står för ca 3% av alla frakturer (11,12). Män drabbas oftare av 

nyckelbensfrakturer än kvinnor (1,13,14). Den årliga incidensen för nyckelbensfrakturer 

steg i Sverige från 35,6 per 100,000 invånare år 2001 till 59,3 per 100,000 invånare år 

2012. Den ökade incidensen beror till största delen på en ökning av nyckelbensfrakturer 

bland äldre, framför allt hos äldre kvinnor. Att äldre skadar sig oftare kan delvis bero på en 

mer aktiv livsstil hos äldre idag jämfört med tidigare, benskörhet kan också vara en orsak 

till den ökade incidensen hos äldre (1). Nyckelbensfrakturer är vanligt förekommande hos 

män mellan 29-45 år och för kvinnor mellan 39-62 år (14,15).  

 

Sport, trafikolyckor och fall är de vanligaste orsakerna till nyckelbensfrakturer (15,16). 

Mellan 1988–1994 gjordes en studie i Edinburgh där man fann att fall i samma plan var 

den vanligaste orsaken till nyckelbensfraktur hos män, medan fall från hög höjd var den 

vanligaste orsaken till nyckelbensfrakturer hos kvinnor (15). I Uppsala var emellertid 

cykelolyckor den vanligaste orsaken till nyckelbensfraktur 1989–1991 enligt en prospektiv 

studie. Skadan uppstod oftast efter fall på axeln medan det var ovanligt att skadan uppkom 

i samband med fall på rak arm (14).  

 

Klassificering 

Det finns flera olika klassificeringssystem av nyckelbensfrakturer (Allman, Neer, 

Robinson). Robinsons klassifikation är den som används i Sverige (17). Nyckelbenet delas 

upp i tre olika delar: den mediala som klassificeras med en 1:a, den mittdiafysära delen 

som klassificeras med en 2:a och den laterala delen som klassificeras med en 3:a. 

Frakturen bedöms också utifrån om den är dislocerad eller om benbitarna har kontakt samt 

om frakturen engagerar leden (15).  

 

 

 

 



 
2 

 

 

 

Figur 1. Klassifikation av nyckelbensfrakturer enligt Robinson. Bild tagen från Fractures of the clavicle in 

the adult (15). 

 

Mittdiafysära nyckelbensfrakturer är den vanligaste typen av nyckelbensfrakturer 

(13,15,16). I en studie från Malmö där 2035 patienter med nyckelbensfrakturer deltog hade 

76% mittdiafysära nyckelbensfrakturer (16). Fraktur i yttre delen av nyckelbenet, laterala 

nyckelbensfrakturer, är ovanligare än mittdiafysära nyckelbensfrakturer och utgör 17–28% 

av nyckelbensfrakturerna. (13,15,16). Laterala nyckelbensfrakturer uppkommer till 50% 

vid fall i samma plan, i den totala populationen är fall i samma plan orsaken till 30% av 

alla nyckelbensfrakturer (15) .  

 

Behandlingsmetoder och komplikationer 

Det saknas randomiserade kontrollerade studier där utfallet av operativ- och icke operativ 

behandling vid laterala nyckelbensfrakturer studeras.  

 

De odislocerade laterala nyckelbensfrakturerna behandlas konservativt, en slynga används 

i smärtlindrande syfte (15,18–20). Frakturen läker för det mesta utan sekvele (15,21).  
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Vid dislocerade laterala nyckelbensfrakturer finns en större risk för utebliven 

frakturläkning, nonunion, och dessa frakturer opereras därför i större utsträckning (15,21). 

Flera studier har emellertid visat att nonunion vid laterala nyckelbensfrakturer är 

asymptomatiskt (19,21,22). En fördröjd operation av laterala nyckelbensfrakturer har 

resulterat i hög komplikationsfrekvens (23).  

 

Risken för komplikationer var hög (42%), enligt en studie där 19 patienter med laterala 

nyckelbensfrakturer med trasigt coracoclavicularligament deltog. Sju olika icke 

standardiserade operationsmetoder hade använts. Det rapporterades om komplikationer 

som nonunion, infektion, vingscapula och artros (24).  

 

En svensk studie visade att vid röntgen efter sex månader var förskjutning av mer än ett 

ben den största riskfaktorn för symptom och sekvele hos patienter med 

nyckelbensfrakturer. Komminuta nyckelbensfrakturer och hög ålder har visat sig vara 

associerat med en högre risk för kvarstående symptom, vilosmärta och kosmetiska 

defekter, efter sex månader (25).  

 

Rehabilitering  

Några studier har påträffats där det dokumenterats hur patienterna rehabiliterats efter en 

lateral nyckelbensfraktur, olika typer av operation har förekommit i de flesta studier som 

har påträffats (2–9). Rekommendationen för användning av slynga varierar från 2-6 veckor 

(4,6,9,10) . Enligt flera studier ska patienten börja med pendelrörelser och passiv 

rörelseträning, efter 2–4 veckor stegras träningen (2,3,5,8,9). Enligt två studier ska 

rörelseträningen utföras till max 90 grader (9,10), i en av dessa studierna angavs att 

utåtrotation skulle utföras till max 30 grader och inåtrotation till bröstet (10). 

Fysioterapeutisk behandling pågick enligt en studie tills patienten har uppnått full 

rörlighet, hur den fysioterapeutiska behandlingen gick till finns inte dokumenterat (4). I en 

studie påbörjades styrketräning när full rörlighet uppnåtts, vanligtvis efter 12 veckor 

postoperativt. Tunga lyft och kontaktsport påbörjades efter 6–9 månader postoperativt 

(10). 

 

De konservativt behandlade nyckelbensfrakturerna behandlas med slynga i smärtlindrande 

syfte (10,15,18–20,22). Enligt en studie där patienterna hade laterala nyckelbensfrakturer 

med trasigt coracoclavicularligament användes slyngan i sex veckor. Under dessa sex 



 
4 

veckor uppmuntrades patienterna att utföra aktiv rörlighetsträning för armbågen, 

handleden och handen. Efter sex veckor påbörjades aktiv- och passiv rörlighetsträning av 

axeln. 8–12 veckor efter skadetillfället påbörjades styrketräning (10).  

 

I en annan studie används slyngan i två veckor, dessa patienter hade dislocerade laterala 

nyckelbenasfrakturer. När smärtan avtagit fick patienterna träffa en fysioterapeut. Den 

fysioterapeutiska behandlingen innefattade pendelövningar som sedan stegrades till passiv- 

och aktiv rörelseträning för skuldran, armbågen och handleden. Isometrisk 

skulderstärkande träning initierades efter sex veckor. Patienterna behandlades hos 

fysioterapeut i upp till tre månader eller till dess att de uppnått smärtfri full rörlighet (22).  

 

Rehabilitering vid Akademiska sjukhuset 

Patienterna med konservativt behandlade nyckelbensfrakturerna träffar inte någon 

fysioterapeut på Akademiska sjukhuset. Dessa patienter får med sig ett träningsprogram 

hem samt uppmuntras att ta kontakt med fysioterapeut i primärvården. Axelslynga ska 

användas i några dagar upp till en vecka. Rörelseträningen ska vara aktiv/aktivt avlastad 

till 90 grader de första tre veckorna (26). 

 

Patienterna som opererats på grund av en nyckelbensfraktur träffar fysioterapeut 

postoperativt. Aktiv/aktivt avlastad rörelseträning initieras, vanligen max 45 grader första 

3–4 veckorna och därefter till 90 grader fram till återbesök hos läkare. Vid återbesöket görs 

en kontrollröntgen och läkaren bedömer om patienten behöver träffa fysioterapeut, vid 

behov remitteras patienten vidare till fysioterapeut i primärvården. Patienterna med 

nyckelbensfrakturer som opererats med hook-platta ska använda slynga i fyra veckor då 

det är viktigt att armen inte hänger ned. Dessa patienter följs upp hos fysioterapeut på 

Akademiska sjukhuset (26). 

 

Instrument 

För att utvärdera funktionen efter en operation i skuldran finns ett flertal olika instrument. 

Constant Score (CS) och Disability of the arm, shoulder and hand (DASH) är två 

instrument som använts i flera studier för att utvärdera axelfunktion efter en 

nyckelbensfraktur (27–29). DASH är ett självskattningsformulär och CS innefattar både en 

objektiv- och en subjektiv del (30,31). Instrumenten har validerats mot varandra och visat 

på ett svagt samband efter artroplastik  (r=0,82) (32). Enligt en annan studie där sambandet 



 
5 

mellan instrumenten undersöktes hos patienter med nyckelbensfrakturer var sambandet 

starkt (r=-0,92) (33).  

 

CS 

CS är ett scoringsystem som är utarbetat av Constant och Murley under 80-talet (31). 

Instrumentet modifierades av Constant et.al 2008. Skuldrans funktion bedöms utifrån fyra 

variabler. Smärta och Activities of daily living (ADL) bedöms subjektivt och 

rörelseomfång och stryka bedöms objektivt (34). Normalvärden för kvinnor och män i 

olika åldrar finns framtaget (35).  

 

DASH 

DASH är ett utvärderingsinstrument i form av ett självskattningsformulär som är utvecklat 

för att mäta funktionsnedsättning och symptom i övre extremitet. DASH består av två 

komponenter. Den ena komponenten berör funktion/symptom och patienten får svara på 30 

frågor baserat på hur hen har mått den senaste veckan. Frågorna berör förmåga att utföra 

vissa aktiviteter och symptom. Den andra komponenten består av en frivillig del som berör 

arbete och idrott/musik (36).  

 

Problemformulering  

Incidensen för nyckelbensfrakturer ökade i Sverige mellan 2001 och 2012 (1). Hur laterala 

nyckelbensfrakturer ska behandlas är studerat i mindre utsträckning, olika 

operationsmetoder har använts i de studier som har påträffats (2–9) och få studier jämför 

operativ och icke operativ behandling (10). Det är därför viktigt att undersöka hur 

funktionen i axeln påverkas efter en lateral nyckelbenfraktur samt om det finns några 

skillnader mellan de som opererats eller behandlas med stödförband. Den ökade incidensen 

av nyckelbensfrakturer beror till stor del av ett ökat antal frakturer hos äldre (1). Det är 

därför av intresse att undersöka om det finns något samband mellan fysioterapeutisk 

omfattning och ålder. Några studier har påträffats där rehabiliteringen efter en lateral 

nyckelbensfraktur har angetts, valet av behandlingsmetod varierade i studierna (2–9). Det 

saknas däremot uppgifter om i vilken utsträckning som patienten varit i kontakt med 

fysioterapeut. Det är därför av nytta att undersöka i vilken omfattning som dessa patienter 

fått behandling av fysioterapeut.  
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CS och DASH används ofta i studiesammanhang för att utvärdera axelfunktion (27–29). 

Bedömningsinstrumentet CS utförs av en testare, kräver utrustning samt är tidskrävande i 

jämförelse med DASH som är ett självskattningsformulär, det skulle vara mer 

kostnadseffektivt om patienterna med laterala nyckelbensfrakturer kunde bedömas med 

DASH istället för CS. Det finns studier som visar starkt och svagt samband mellan 

instrumenten (32,33). Det finns inte någon studie som undersöker sambandet mellan 

instrumenten vid laterala nyckelbensfrakturer och det är därför intressant att undersöka 

detta.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka axelfunktion hos patienter med laterala 

nyckelbensfrakturer, som behandlats med stödförband eller opererats, 2–3 år efter 

skadetillfälle. Studien syftade också till att undersöka omfattningen av behandling hos 

fysioterapeut efter en lateral nyckelbensfraktur samt om det fanns något samband mellan 

ålder och antalet behandlingstillfällen hos fysioterapeut. Studien avsåg även att undersöka 

samtidig validitet mellan resultaten från CS och DASH hos denna patientgrupp.  

 

 

Frågeställningar  

 

1. Vilken skillnad föreligger i axelfunktion hos patienter med laterala 

nyckelbensfrakturer, beroende på om patienten haft stödförband eller opererats, 

enligt bedömning med CS och DASH 2-3 år efter skadetillfället? 

 

2. Vilken skillnad föreligger i antalet behandlingstillfällen hos fysioterapeut 2–3 år 

efter skadetillfället, hos patienter med laterala nyckelbenfrakturer som behandlats 

med stödförband jämfört med dem som opererats?  

 

3. Vilken skillnad föreligger i axelfunktion hos patienter med laterala 

nyckelbensfraktur, beroende på om patienterna behandlats hos fysioterapeut eller 

inte, enligt bedömning med CS och DASH 2–3 år efter skadetillfället? 
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4. Vilket skillnad föreligger i ålder hos patienter med laterala nyckelbensfrakturer, 

beroende på om patienterna behandlats hos fysioterapeut eller inte, 2–3 år efter 

skadetillfället och ålder?   

 

5. Vilket samband föreligger i axelfunktion mätt med CS och skattat med DASH, hos 

patienter med laterala nyckelbenfrakturer, 2–3 år efter skadetillfället? 

METOD  

Design  

Studien har en kvantitativ forskningsdesign, en tvärsnittsstudie, som är jämförande och 

korrelerande. En tvärsnittsstudie innebär att mätning görs vid ett tillfälle (37). Studien 

avsåg att undersöka skillnader mellan nyckelbensfrakturer som har behandlats med 

stödförband och de som opererats med avseende på frågeställning 1–4  – en jämförande 

design av två oberoende grupper. Korrelerande design innebär att studien undersökte 

samband mellan två variabler, i det här fallet om det finns något samband mellan 

axelfunktion enligt CS och DASH (frågeställning 5). 

 

Urval  

Den urvalsmetod som valdes var ett icke slumpmässigt urval, ett konsekutivt urval (37). 

Genom sökning på diagnoskoden i journalsystemet på Akademiska sjukhuset hämtades 

patientlistor för laterala nyckelbenfrakturer mellan 2013–2015 ut. Patientkohorten uppgick 

till ca 120 patienter.  

 

Inklusionskriterier: Isolerade nyckelbenfrakturer i laterala 1/5-delen, behandlingen har 

skett vid Akademiska sjukhuset, frivillig patient, ålder över 16 år vid skadetillfället, 

patienten förstår den muntliga och skriftliga forskningspersonsinformationen.  

 

Exklusionskriterier: Förekomst av ytterligare fraktur i samma arm/axel, pre-existerande 

fraktur eller skada i samma axel med kvarstående symptom.  

 

Datainsamling 

Läkare kallade patienterna till besök via brev och uppföljande samtal. Inför besöket hos 

fysioterapeut och läkare på Akademiska sjukhuset fyllde patienterna i skattningsformuläret 
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DASH med tilläggsfrågor, se bilaga 1. I formuläret utvärderades bland annat sensoriska 

bortfall, kosmetiska klagomål, fysioterapeutisk behandling och nöjdhet med behandlingen. 

I denna studie används endast frågan om fysioterapeutisk behandling för att besvara 

frågeställningarna. Några av frågorna från formuläret användes som bakgrundsdata i 

studien, övriga frågor ingår i en annan studie. 

 

Vid besöket hos fysioterapeut bedömdes funktionen i axeln enligt CS.  

 

Journalerna och röntgenbilderna granskades med hänsyn till forskningspersonens ålder och 

kön, frakturklassifikation behandlingsval och eventuellt förekomst av reoperation och 

följdingrepp samt tecken på nonunion. Detta utfördes av läkare och är en del i en annan 

studie. 

 

CS 

Den svenska versionen av CS som användes (38) rekommenderas av Svenska Skulder och 

Armbågssällskapet (39), se bilaga 2. Skuldrans funktion bedömdes utifrån fyra variabler, 

som var och en har olika värden i den samlade poäng-bedömningen i instrumentet. Smärta 

ger 15 poäng, Activities of daily living (ADL) ger 20 poäng, dessa två variabler är 

subjektiva. Rörelseomfång ger 40 poäng och styrka ger 25 poäng, dessa två variabler mäts 

objektivt. Maxpoängen är 100 och motsvarar ingen nedsatt funktion. En tio-gradig VAS-

skala används vid bedömning av smärta och poängen konverteras sedan med hjälp av en 

poängberäkningsnyckel, se bilaga 3. 15 poäng motsvarar ingen smärta och noll poäng 

maximal smärta. Variabeln ADL bedömdes utifrån påverkan på sömn, arbete, fritid/idrott, 

se bilaga 2. Rörelseomfång består av mätning av flexion, abduktion som mäts med en 

goniometer funktionell utåtrotation, samt posterior inåtrotation, se bilaga Styrkemätningen 

är isometrisk, patienten ska sitta med överarmen eleverad till 90 grader i scapulaplanet, 

armbågen extenderad, handen pronerad (38). I denna studie gjordes styrkemätning med 

hjälp av en microFET 2 (Hoggan Scientific, LLC, Salt Lake City, UT, USA), en 

handhållen dynamometer. MicroFET har reliabilitetstestats för mätning av isometrisk 

muskelstyrka, interbedömarreliabiliteten bedöms vara hög (ICC= 0,83-0.94) (40–42). 

Isometriska testet upprepades tre gånger i direkt följd. Medelvärdet beräknas och värdet 

anges i pounds(lb) (38). En poängberäkningsnyckel finns att tillgå, se bilaga 3.  
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Den svenska versionen av CS är inte reliabilitets- och validitetstestad. Den engelska 

versionen CS har däremot reliabilitets- och validitetstestats. Reliabiliteten mätt med 

Chronbachs alpha var låg 0,6 enligt en studie (43). Intrabedömar-reliabiliteten har bedömts 

vara hög hos patienter med sjukdomstillstånd i skuldran enligt en studie (44) medan den 

har kritiserats för att vara låg enligt andra studier (45,46). Begreppsvaliditeten visades av 

en måttlig-starkt samband med ett flertal andra instrument (45,47,48). Det saknas 

emellertid ett standardiserat protokoll vilket instrumentet har fått mycket kritik för (45,49). 

En studie undersökte reliabiliteten och den sammanstrålande validiteten av CS vid 

nyckelbensfrakturer, interbedömarreliabiliteten var mycket bra (ICC= 0,94), reliabiliteten 

mätt med Chronbach alpha var bra, 0,85 (33).  

 

DASH 

Svarsalternativen för varje fråga poängsätts med en fem-gradig skala där ett motsvarar 

ingen svårighet att utföra aktiviteten eller inga symptom och fem motsvarar omöjligt att 

göra aktiviteten eller mycket svåra symptom (36), se bilaga 4. 27 av de 30 frågorna måste 

besvaras. Totalpoängen räknas med hjälp av följande formel: DASH score=[(summa av n 

svar / n) – 1] × 25. Noll poäng motsvarar ingen funktionsnedsättning/symptom och 100 

poäng motsvarar svårast funktionsnedsättning/symptom. Det finns ytterligare två 

aktiviteter som kan bedömas enligt DASH: arbete och musik/idrott. Dessa två aktiviteter 

innefattar fyra frågor vardera som poängsätts från ett (ingen svårighet) till fem (omöjligt). 

Totalpoängen beräknas för de två aktiviteterna var och en för sig, samtliga fyra frågor 

måste vara besvarade. Score = [(summa av 4 svar / 4) – 1] × 25 (50), se bilaga 5. 

Den svenska översättningen av instrumentet är reliabilitets- och validitetstestad (36,51). 

Reliabiliteten mätt med Chronbach alpha var mycket bra, 0,96 (36).Test-retest 

reliabiliteten var bra (36,51). Begreppsvaliditeten visades av ett positivt samband av 

DASH-skalorna och SF-12 (36). 

 

Genomförande 

Patienterna kallades under hösten 2017 uppföljning på Akademiska sjukhuset, inom ramen 

för inklusions- och exklusionskriterier. Läkare kontaktade patienterna via brev och 

uppföljande samtal. Brevet innefattade information om studien samt DASH med 

tilläggsfrågor. De som valde att delta fyllde i DASH samt tilläggsfrågor innan besök hos 

läkare och fysioterapeut. Röntgen gjordes om möjligt innan besöket. Vid besöket på 

Akademiska sjukhuset träffade deltagaren läkaren och fick då skriva på informerat 
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samtycke. Efter besöket hos läkaren träffade deltagaren fysioterapeut (författaren) som 

gjorde bedömningen enligt CS.  

 

Databearbetning  

När all data samlats in sammanställdes den i Excel version 15.33 för mac OS. Analytisk 

data beräknades med IBM SPSS Statistics version 1.0.0.800 för mac OS.  Frågeställning 1 

undersökte skillnader och är av ordinal skala. Mann-Whitney U-test användes för att 

beräkna skillnaderna mellan grupperna. Frågeställning 2 undersökte också skillnader och 

är av kvotskala. Eftersom det var färre än 20 deltagare i varje grupp användes Mann-

Whitney för att beräkna skillnaderna mellan grupperna. Frågeställning 3 är av ordinal skala 

och Mann-Whitney U-test användes för att beräknad skillnaderna mellan grupperna. 

Frågeställning 4 undersöker också skillnader och är av nominal skala, patienterna 

dikotomiserades i tre grupper utifrån ålder: lägsta ålder–40 år, 41-60 år och 61– högsta 

ålder. För att undersöka skillnaderna mellan grupperna användes Chi-två då.  

Frågeställning 5 är av kvotskala och Pearsons användes för att beräkna sambandet (52). 

Vid p ≤0,05 ansågs resultatet vara statistiskt signifikant.   

Etiska överväganden  

Sekretess förelåg genom hela studiens gång och all data behandlas konfidentiellt. Skriftlig 

informerat samtycke samlades in från patienterna som väljer att delta i studien. Deltagarna 

valde själva att medverka i studien och kunde när som helst avbryta sin medverkan utan att 

behöva ange orsak. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden (Dnr 2017/320).  

 

RESULTAT 
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Figur. 2 Flödesschema av patienter med laterala nyckelbensfrakturer   

 

Efter exklusion kallades 80 av 118 patienterna med laterala nyckelbensfrakturer som 

behandlats vid Akademiska sjukhuset 2013–2015 till besök. Av de 80 patienterna som 

kallades till besök var det 32 som tackade ja till att delta, 31 tackade nej till att delta och 17 

patienterna kom forskarna inte i kontakt med. Två av patienterna som valde att delta 

exkluderades på grund av tidigare symptom/skada. 30 patienter inkluderades i studien (se 

figur 2 för flödesschema), 19 av patienterna behandlades med stödförband och elva 

opererades. Bakgrundsdata för samtliga patienter presenteras i Tabell 1.  
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Tabell 1. Presentation av patienterna med laterala nyckelbensfrakturer   

Bakgrundsdata Totalt (n=30) Behandlande med 

stödförband 

(n=19) 

Opererade 

(n=11) 

p 

Kvinnor/män, antal 12/18 5/14 7/4  

Ålder (min-max) 45 (19–71) 46 (20–70) 37,5 (19–71)  

CS 1 87,5 (39,9–100) 90 (84,6–98,3) 83 (80–93,7) 0,097 

DASH 2 0 (0–25) 0 (0–4,2) 0 (0–15) 0,146 

Fysioterapeutisk 

behandling 3  

11  7  4  1,0 

Värde som anges är median samt första- och tredje kvartilavståndet om inget annat anges. 
1Constant Score, min-max 0-100. 100 poäng motsvarar ingen funktionsnedsättning.  
2Disability of arm, shoulder and hand, min-max 0-100, 0 poäng motsvarar ingen 

funktionsnedsättning/symptom.  
3Antal patienter som fick fysioterapeutisk behandling. 

 

Resultatet redovisas i löpande text och kompletteras med figurer. Resultatredovisningen 

presenteras utifrån frågeställningarnas följd.  

 

Axelfunktion bedömd enligt CS efter en lateral nyckelbensfraktur 

Det fanns ingen skillnad mellan patienterna som behandlats med stödförband i jämförelse 

med de som opererats med avseende på axelfunktion enligt bedömning med CS. Medianen 

för dem som behandlades med stödförband var 90 med en nedre kvartil 84,6 och övre 

kvartil 98,3. Motsvarande värde för dem som opererades var 83 med en nedre kvartil 80 

och övre 93,7 (p=0,097), se tabell 1.  

 

Axelfunktion bedömd enligt DASH efter en lateral nyckelbensfraktur  

Det fanns ingen skillnad mellan patienterna som behandlats med stödförband i jämförelse 

med dem som opererats med avseende på axelfunktion skattat med DASH. Medianen för 

dem som behandlades med stödförband var 0 med en nedre kvartil 0 och övre 4,2. 

Motsvarande värde för dem som opererades var 0 med en nedre kvartil 0 och en övre 

kvartil 15 (p=0,146), se tabell 1.  

 

Behandling hos fysioterapeut efter lateral nyckelbensfraktur 
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Av patienterna som behandlades med stödförband var det 7 (37%) som behandlades hos 

fysioterapeut och 4 (36%) av dem som opererades behandlades hos fysioterapeut. I båda 

grupperna var medianvärdet för antalet behandlingstillfället 0 med nedre kvartil 0 och övre 

kvartil 2. Det fanns ingen skillnad mellan patienterna som behandlats med stödförband och 

dem som opererats med avseende på antal behandlingstillfällen hos fysioterapeut efter 

skadetillfället (p=1,0), se tabell 1.  

 

Axelfunktion enligt CS och behandling hos fysioterapeut 

Det fanns ingen skillnad mellan patienterna som behandlats hos fysioterapeut och dem som 

inte behandlats hos fysioterapeut med avseende på axelfunktion bedömd enligt CS 

(p=0,605). Medianen för dem som behandlades hos fysioterapeut var 88 med en nedre 

kvartil 83 och en övre kvartil 98. Motsvarande värde för dem som inte behandlades hos 

fysioterapeut var 89,9 med en nedre kvartil 76,7 och en övre kvartil 100 (p=0,605), se 

tabell 1.  

 

Axelfunktion enligt DASH och behandling hos fysioterapeut  

Det fanns ingen skillnad mellan patienterna som behandlats hos fysioterapeut och de som 

inte behandlats hos fysioterapeut med avseende på axelfunktion bedömd enligt DASH. 

Medianen för dem som behandlades hos fysioterapeut var 0,8 med en nedre kvartil 0 och 

en övre kvartil 4,2. Motsvarande värde för dem som inte behandlades hos fysioterapeut var 

2,5 med en nedre kvartil och en övre kvartil 6,7 (p=785), se tabell 1.  

 

Ålder och behandling hos fysioterapeut  

I gruppen 19–40 år var det fyra (36%) patienter som fick behandling hos fysioterapeut. 

Fem (38%) patienter i gruppen 41–60 år fick behandling hos fysioterapeut och två (33%) 

patienter i gruppen 61–71 år fick behandling hos fysioterapeut. Det fanns ingen skillnad i 

behandling hos fysioterapeut mellan de olika åldersgrupperna (χ2= 0,047, df= 2, p=0,977).   

 

Samband mellan bedömning enligt CS och DASH efter en lateral nyckelbensfraktur 

Det fanns inget signifikant samband mellan axelfunktion bedömd enligt CS och 

axelfunktion skattat med DASH hos patienter med laterala nyckelbensfrakturer (r=-0,711 

p=0,058), se figur 3.  
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Figur 3. Diagrammet visar sambandet mellan bedömning enligt CS och bedömning enligt DASH.   

DISKUSSION  

Resultatsammanfattning  

Patienterna med laterala nyckelbensfrakturer som följdes upp i denna studie hade en god 

axelfunktion enligt bedömning med CS och DASH 2–3 år efter skadetillfället. Det fanns 

ingen skillnad mellan patienterna som behandlats med stödförband i jämförelse med 

patienterna som opererats med avseende på axelfunktion och antalet behandlingstillfällen 

hos fysioterapeut 2–3 år efter skadetillfället. Det fanns ingen skillnad mellan patienterna 

som behandlats hos fysioterapeut i jämförelse med de som inte behandlats hos 

fysioterapeut med avseende på ålder och axelfunktion bedömd enligt CS respektive 

DASH. Resultatet visade inte på något statistiskt säkerställt samband mellan axelfunktion 

bedömd enligt CS och DASH.  

 

Resultatdiskussion  

Enligt beräkning med Mann Whitney U-test fanns ingen skillnad i axelfunktion hos 

patienter med laterala nyckelbensfrakturer som har opererats respektive behandlats med 

stödförband enligt bedömning med CS. Vid bedömning av axelfunktion enligt 

självskattningsformuläret DASH visade resultatet inte heller på någon skillnad mellan 

grupperna. Medianvärdet för de som opererades var 3,3 poäng och noll poäng för de som 

inte är opererades, visuellt kan en större spridning ses i hur de opererade skattar sin 
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axelfunktion i jämförelse med de som inte har opererats. Resultatet visade att patienterna 

enligt CS och DASH hade en god axelfunktion. 

 

Medianåldern i denna studie var 45 år. Enligt bedömning med CS är normal axelfunktion 

för kvinnor och män 41-50 år 80 respektive 92 poäng (53). Resultatet i denna studie 

stämmer väl överens med ovan nämnd studie och kan såldes betraktas som normalt för 

åldersgruppen där medianen var 90 poäng för de som behandlades med stödförband 83 för 

de som opererades. Dessa data måste dock tolkas med försiktighet då Yian et al visat i en 

studie att axelfunktion enligt bedömning med CS kan överskattas hos kvinnor över 40 och 

hos män över 60 (35). Utifrån bedömning enligt DASH var medianen noll poäng både för 

de som behandlades med stödförband och de som opererades. Bedömningen visar på att 

patienterna i denna studie uppnått en god axelfunktion eftersom noll poäng motsvarar 

ingen funktionsnedsättning/symptom och 100 poäng motsvarar svåraste 

funktionsnedsättning/symptom enligt DASH (50). 

 

Resultatet i denna studie stämmer väl överens med resultatet från Rokito et als studie som 

också visade på att det inte var någon skillnad i styrka, funktion och smärta hos patienterna 

med laterala nyckelbensfrakturer som behandlats med stödförband och de som opererats 

vid uppföljning ca ett år efter skadetillfället/operationen (10). Vad gäller behandling för de 

odislocerade laterala nyckelbensfrakturerna har man i andra studier visat att de för det 

mesta läker utan sekvele efter konservativ behandling (15,21), vilket överensstämmer med 

resultatet för de icke opererade laterala nyckelbensfrakturerna i denna studie.  

 

Det var något förvånande att det inte fanns någon skillnad i ålder, enligt beräkning med 

Chi-två, hos patienterna som fått behandling hos fysioterapeut och de som inte fått någon 

behandling hos fysioterapeut. Det var förväntat att resultatet skulle visa på en skillnad 

eftersom det ökade antalet nyckelbensfrakturer delvis beror på en fler äldre skadar sig (1). 

Nowak, Holgersson och Larsson visade i en studie att hög ålder och komminuta 

nyckelbensfrakturer var associerat med en högre risk för bland annat kvarstående symptom 

och vilosmärta (25). I denna studie är klassificering av frakturen inte en del i 

undersökningen och det är möjligt att patienterna som deltog i denna studie inte haft 

komminuta nyckelbensfrakturer. Det låga antalet deltagare i denna studie gör att dessa data 

måste tolkas med försiktighet.  
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Resultatet visade att patienterna, oavsett om de opererats eller behandlats konservativt, inte 

varit i kontakt med fysioterapeut i någon större utsträckning. Det fanns ingen skillnad 

mellan grupperna med avseende på antalet behandlingstillfällen enligt beräkning med 

Mann Whitney U-test.  

 

Det fanns inget skillnad, enligt beräkning med Mann-Whitnet U-test, mellan de som 

behandlats hos fysioterapeut och de som inte behandlats hos fysioterapeut enligt CS 

respektive DASH enligt denna studie. Detta kan delvis bero på att de som har varit i behov 

av fysioterapi har sökt sig till en fysioterapeut och fått hjälp och därför har uppnått en god 

axelfunktion 2–3 år efter skadetillfället och där med speglas inte det som ett samband. Det 

är möjligt att en bedömning av patienternas funktion kort tid efter skadetillfället skulle 

kunna spegla ett eventuellt samband. Att patienterna efter fysioterapi har återfått bra 

funktion stödjas av tidigare studier som har visat att patienter med laterala 

nyckelbensfrakturer behandlas hos fysioterapeut till dess att de uppnått full rörlighet 

(4,22).  

 

I denna studie fanns inget statistiskt säkerställt samband mellan resultaten från CS och 

DASH enligt beräkning med Pearsons. I tidigare studier har man funnit ett negativt 

samband mellan instrumenten hos patienter med nyckelbensfrakturer (r= -0,92) (33) vidare 

har en annan studie validerat instrumenten mot varandra och man fann då en svagt positivt 

samband mellan instrumenten hos patienter som genomgått artroplastik (r= 0,82). Att 

resultatet visade på ett positivt samband beror på DASH-värdet i den studien ändrats vilket 

innebär att 100 poäng motsvarar ingen funktionsnedsättning/symptom och noll poäng 

motsvarar svårast funktionsnedsättning/symptom.  

 

Metoddiskussion  

Denna studie genomfördes som en del i en större studie. Det innebar att de metodval 

som använts i denna studie utgick ifrån de metodval som valdes för hela studien om 

laterala nyckelbensfrakturer. Detta innebar således att metodvalet styrde syfte och 

frågeställningar och inte tvärtom. I denna studie följdes patientkohorten som fått en 

lateral nyckelbensfraktur upp och analyserades vid ett tillfälle. Att använda sig av ett 

tvärsnittsstudie är ett sätt att jämföra två olika behandlingsmetoder. En randomiserad 

kontrollerad studie hade varit att föredra för att jämföra de två behandlingsmetoderna med 
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varandra. Det hade också varit intressant följa upp patienterna med flera mättillfällen för 

att se utvecklingen/återhämtningen.  

 

För att besvara frågeställningen gällande samband mellan antal behandlingstillfällen och 

ålder hade en journalstudie också varit en lämplig metod. De övriga frågeställningar hade 

dock inte kunnat besvaras med hjälp av en journalstudie varför denna studies design ansågs 

lämplig för att besvara samtliga frågeställningar i studien.  

 

Få instrument undersöker både rörlighet och muskelstyrka vilket är en av anledningarna till 

forskarna valde att använda CS som bedömningsinstrument i denna studie. Den svenska 

versionen av instrumentet är inte validitets- och reliabilitetstestad. Den engelska versionen 

av CS är däremot validitets- och reliabilitetstestad och resultaten skiljer sig åt mellan de 

olika studierna. Reliabiliteten mätt med Cronbachs alpha vår låg (0,6) enligt en studie (43) 

och bra enligt en annan studie (0,85) (33).  Intrabedömar-reliabiliteten har bedömts vara 

hög hos patienter med sjukdomstillstånd i skuldran enligt en studie (44) medan den har 

kritiserats för att vara låg enligt andra studier (45,46). Begreppsvaliditeten visade av ett 

måttlig-stark samband i flertal studier (45,47,48). Instrumentet har fått mycket kritik för att 

det saknas ett standardiserat protokoll (45,49). I denna studie användes ett protokoll som 

rekommenderas av Svenska Skulder och Armbågssällskapet (39), det saknas emellertid 

information om hur man gått tillväga när instrumentet översatt (38).  

 

Det finns andra instrument som undersöker rörlighet och muskelstyrka: The American 

Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder Score (ASES) (54) är ett av dem. Instrumentet är 

validitets och reliabilitetstestat (55). Instrumentet har dock fått kritik för att det tar lång tid 

att utföra (56) och ingen svensk version av ASES har påträffats varför det inte var aktuellt 

att använda detta instrument i studien. Shoulder Rating Questionnaire (SRQ) är ett 

ytterligare instrument som utvärderar axelfunktion och muskelstyrka. Instrumentet är 

validitets- och reliabilitetstestat (57) och finns översatt till svenska (58). Forskarna valde 

emellertid att använda CS istället för SRQ eftersom CS har använts i andra studier där 

patienter med nyckelbensfrakturer studerats (27–29,33). Det är dessutom framtaget 

normalvärden för CS av Constant från 1986 (53). Några studier har på senare tid också 

undersök normalvärden för CS (35,59). Detta möjliggör en jämförelse av 

studiepopulationen med en normal befolkning som en värdefull referens när man 

utvärderar resultaten 2-3 år efter skadetillfället. Yian et al visade, som tidigare nämnt, att 
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axelfunktionen kan överskattas hos kvinnor över 40 och hos män över 60. Den studien 

visade att det var bättre att jämföra med den friska sidan istället för att jämföra med 

normalvärden när man utvärderar axelfunktion (35). I framtida forskning skulle det vara 

intressant att jämföra med den friska sidan hos denna patientkohort och se om det är någon 

skillnad i jämförelse med normalvärden.  

 

Självskattningsformuläret DASH används också i flera andra studier där patienter med 

laterala nyckelbensfrakturer studerats (27–29,33). DASH är ett mer kostnadseffektivt 

bedömningsinstrument än CS eftersom patienten själv fyller i formuläret. Den svenska 

versionen av DASH är validitets- och reliabilitetstestad vilket ger en hög tillförlitlighet 

(36,51). Detta gör DASH till ett utmärkt instrument att använda vid utvärdering av 

axelfunktion i en svensk population.  

 

Vid bedömning av muskelstyrka enligt CS har en fjädervåg eller en Isobex isometric 

dynamometer använts (31,49). I denna studie användes en MicroFET istället, den har visat 

sig vara ett reliabelt instrument enligt flera studier där interbedömarreliabliteten har 

undersökts (40–42). Vid mätningen var det emellertid ett problem med att få patienten att 

ha armen placerad i scapulaplanet och pressa armen uppåt. Det var otympligt att flytta på 

stolen som patienten satt på för att få armen att vara placerad i scapulaplanet. Det hade 

varit enklare om testaren hade hållit i MicroFETen. Anledningen till att ett bord användes 

var för minska risken för att testaren skulle kunna påverka resultatet.  

 

En av styrkorna med denna studie är att det endast var en fysioterapeut som utförde 

bedömningen enligt CS. Det kan däremot ses som en nackdel att fysioterapeuten inte hade 

tidigare erfarenhet av att utföra denna typ av bedömningen. För att minska risken för 

testbias hade fysioterapeuten kunnat utföra bedömningen på några kontrollpersoner inför 

studien för att minska risken för att testaren påverkar resultatet (37). En av svagheterna 

med studien är fysioterapeuten som utförde bedömningen enligt CS inte var blindad för 

vilken typ av behandling patienten hade mottagit. Att blinda fysioterapeuten hade höjt 

kvaliteten på studien minskat risken för att testaren skulle påverka resultatet.  

 

Av de 80 personerna som kallades till besök var det endast 32 som valde att delta i studien. 

Forskarna förväntade sig fler som skulle välja att tackat ja till att delta. Eftersom som det 

var mindre än 20 personer i varje grupp gjordes icke parametriska test och data inte var 
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normalfördelad. Med ett större antal deltagare och normalfördelade grupper hade icke 

parametriska test kunnat utföras och detta hade gett mer tillförlitliga resultat. Det är möjligt 

att små skillnader mellan grupperna inte gick att urskilja i denna studie på grund av det 

låga antalet deltagare. Denna studie visade inte på några signifikanta samband, dock var 

sambandet mellan CS och DASH nära till signifikant och det är möjligt att flera deltagare 

hade bidragit till ett lägre p-värde.  

 

Nyckelbensfrakturer bedöms i Sverige utifrån Robinsons klassifikation (17). Laterala 

nyckelbensfrakturer som är icke dislocerade opereras i de flesta fall inte (15,18–20). I 

denna studie inkluderades både de icke dislocerade och de dislocerade. Det hade varit 

intressant att undersöka, om det utifrån klassificering enligt Robinson, finns någon skillnad 

mellan grupperna som opereras och de som inte opererats. Det skulle vara intressant att 

undersöka enbart de dislocerade för att se om det i denna grupp finns någon skillnad i 

axelfunktion hos de som opererats och de som inte opererats.  

 

Framtida forskning inom området 

CS används både i studier och i klinik för att utvärdera axelfunktion och svenska versionen 

av instrumentet behöver validitets- och reliabilitetstestats. Instrumentet skulle också kunna 

valideras för patienter med laterala nyckelbensfrakturer.  

 

Det skulle vara intressant att undersöka om det är någon skillnad på om en testare håller i 

MicroFETen i jämförelse med om den är placerad under till exempel ett bord.  

 

Det behövs också randomiserade kontrollerade studier som undersöker vilken typ av 

behandlingsmetod som är mest effektiv utifrån olika typer av laterala nyckelbensfrakturer.  

 

Klinisk implikation 

Denna studie visade att det inte finns någon skillnad mellan patienter som behandlats med 

stödförband och de som opererats med avseende på axelfunktion och antalet 

behandlingstillfällen hos fysioterapeut. Patientgruppen behandlades inte av fysioterapeut i 

någon stor omfattning vilket är av intresse i klinik då den ökade incidensen av 

nyckelbensfrakturer hos bland annat äldre hade kunnat leda till motsatsen (1).  

 

Konklusion 
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Patienter med laterala nyckelbensfrakturer tycks uppnå en god axelfunktion enligt 

bedömning med CS och DASH oavsett om de behandlats med stödförband eller opererats. 
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Bilaga 1.  

 

Frågeformulär	 	 Forskningspersons-ID:			__		__		__	
	 	 (Ifylles	av	studiepersonalen)	

Operativ	vs.	icke-operativ	behandling	av	laterala	klavikelfrakturer	–	en	korttidsuppföljning	av	
100	frakturer	

Frågeformulär	
	

Anvisning:	Vänligen	fyll	i	detta	frågeformulär	och	hälsoenkäten	rörande	axeln	som	

följer.	Om	några	av	frågorna	är	oklara	kan	du	fylla	i	dessa	tillsammans	med	läkaren	du	

träffar	vid	mottagningsbesöket.	

Dina	svar	kommer	på	inget	vis	att	påverka	din	fortsatta	vård	och	behandling	utan	syftet	

med	frågorna	är	endast	att	undersöka	olika	faktorers	inverkan	på	behandlingsresultatet	

av	din	typ	av	fraktur	på	allmän	nivå.	

	

1. Hur	lång	är	du	(cm)?	

	 __		__		__	

	

2. Hur	mycket	väger	du	(kg)?	

	 __		__		__	

	

3. Är	du	höger-	eller	vänsterhänt?	

    Höger	

    Vänster	

	

	

4. Använder	du	några	gånghjälpmedel	

(t	ex	kryckor	eller	rollator)?	

    Ja	

    Nej	

Om	ja,	vilken	typ	av	hjälpmedel?	

	 ________________________________________

	

5. Utövar	du	regelbundet	någon	idrott	

eller	fysiskt	ansträngande	aktivitet?	

    Ja	

    Nej	

	 Om	ja,	vilken?	

	 ________________________________________	

	

	

6. Röker	du?		

   Ja	

   Nej	

Om	ja,	hur	många	cigaretter	per	dag?	

	 ________________________________________	

	________________________________________	

Om	ja,	i	hur	många	år	har	du	rökt?
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Frågeformulär	 	 Forskningspersons-ID:			__		__		__	
	 	 (Ifylles	av	studiepersonalen)	

Operativ	vs.	icke-operativ	behandling	av	laterala	klavikelfrakturer	–	en	korttidsuppföljning	av	
100	frakturer	

7. Hur	uppfattar	du	din	allmänna	hälsa?	

    Mycket	dålig	

    Dålig	

    Varken	bra	eller	dålig	

    Bra	

    Mycket	bra

8. Har	du	några	sjukdomar	eller	hälsoproblem?	

    Ja	

    Nej,	jag	är	helt	frisk	

	 Om	ja,	beskriv:	

		 _________________________________________________________________________________________________	

		 _________________________________________________________________________________________________	

	

9. Har	din	axel,	där	du	nu	har	en	fraktur,	opererats	tidigare?	

   Ja	

   Nej	

Om	ja,	beskriv	vilken	operation	du	genomgått,	vilket	år	och	var	du	opererades:	

		 _________________________________________________________________________________________________	

		 _________________________________________________________________________________________________	

	

10. Var	din	axel,	precis	innan	du	bröt	nyckelbenet,	fullt	fungerande	och	besvärsfri?	

   Ja	

   Nej	

	 Om	nej,	beskriv	dina	tidigare	besvär	och	om	möjligt	orsaken:	

	_________________________________________________________________________________________________	

	_________________________________________________________________________________________________	
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Frågeformulär	 	 Forskningspersons-ID:			__		__		__	
	 	 (Ifylles	av	studiepersonalen)	

Operativ	vs.	icke-operativ	behandling	av	laterala	klavikelfrakturer	–	en	korttidsuppföljning	av	
100	frakturer	

11. Har	din	andra	axel,	som	inte	drabbats	av	denna	nyckelbensfraktur,	opererats	någon	

gång?	

   Ja	

   Nej	

Om	ja,	beskriv	vilken	operation	du	genomgått,	vilket	år	och	var	du	opererades:	

		 _________________________________________________________________________________________________	

		 _________________________________________________________________________________________________	

	

12. Är	din	andra	axel,	som	inte	drabbats	av	denna	nyckelbensfraktur,	fullt	fungerande	

och	besvärsfri?	

   Ja	

   Nej	

	 Om	nej,	beskriv	dina	besvär	och	om	möjligt	orsaken:	

	_________________________________________________________________________________________________	

	_________________________________________________________________________________________________	

	

13. Är	du	arbetsaktiv?	

    Ja	

    Nej	

	 Om	ja,	beskriv	vad	du	arbetar	med:	

	 ________________________________________	

Om	ja,	hur	länge	var	du	sjukskriven	på	grund	av	skadan?	

	 ________________________________________	

	

14. Hur	lång	tid	efter	skadan	eller	operationen	(om	du	opererats)	hade	du	den	skadade	

armen	i	mitella/avlastande	armslynga?	

__________	veckor	

	

15. Fick	du,	i	samband	med	skadan	eller	strax	därefter,	träningsövningar	från	läkare	

eller	fysioterapeut	att	utföra?	

    Ja	

   Nej	
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Frågeformulär	 	 Forskningspersons-ID:			__		__		__	
	 	 (Ifylles	av	studiepersonalen)	

Operativ	vs.	icke-operativ	behandling	av	dislocerade	laterala	klavikelfrakturer	–	en	prospektiv	
randomiserad	flercenterstudie	

16. Hur	ofta	utförde	du,	under	första	månaden	efter	skadan,	de	träningsövningar	för	

axeln	som	du	rekommenderats?	

   Dagligen	

    Nästan	dagligen	

   Varje	vecka	

    Inte	alls	

	

17. Har	du,	efter	hemgång	från	sjukhuset,	haft	fortsatt	kontakt	med	

fysioterapeut/handledd	sjukgymnastik?	

    Ja	

   Nej	

	Om	ja,	hur	många	gånger?	

	_________________________________________	

	

18. Har	du	varit	på	besök/haft	telefontid	hos	läkare	utanför	ortopedkliniken	på	grund	av	

din	skada?	

    Ja	

    Nej	

Om	ja,	hur	många	gånger?	

	 ________________________________________	

Om	ja,	vid	vilken	vårdinrättning?	

________________________________________	
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Frågeformulär	 	 Forskningspersons-ID:			__		__		__	
	 	 (Ifylles	av	studiepersonalen)	

Operativ	vs.	icke-operativ	behandling	av	dislocerade	laterala	klavikelfrakturer	–	en	prospektiv	
randomiserad	flercenterstudie	

19. Uppskatta	din	upplevda	smärta	genom	att	rita	ett	kryss	på	linjen	på	det	ställe	du	bäst	

tycker	beskriver	svårighetsgraden	av	din	smärta	under	den	senaste	veckan:	

a. i	genomsnitt	

b. när	den	varit	som	störst	

c. när	den	varit	som	minst	

	

a. smärtan	i	genomsnitt:	

	

i|																																																																																																										|	

	Ingen	smärta	alls	 	 Största	tänkbara	smärta	

	

b. när	smärtan	varit	som	störst:	

	

i|																																																																																																										|	

	Ingen	smärta	alls	 	 Största	tänkbara	smärta	

	

c. när	smärtan	varit	som	minst:	

	

i|																																																																																																										|	

	Ingen	smärta	alls	 	 Största	tänkbara	smärta	

	

20. Hur	nöjd	är	du	med	det	utseendemässiga	resultatet	hos	din	axel?	
	
	

i|																																																																																																										|	

	Mycket	missnöjd	 	 Mycket	nöjd	

	

21. Hur	nöjd	är	du	med	behandlingen?	
	
	

i|																																																																																																										|	

	Mycket	missnöjd	 	 Mycket	nöjd	
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Bilaga. 3 
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Bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Denna enkät berör Dina symtom och Din förmåga att utföra vissa aktiviteter.

Svara på varje fråga, baserat på hur Du har mått den senaste veckan, genom att kryssa för ett svarsalternativ för

varje fråga.

Om det är någon aktivitet Du inte har utfört den senaste veckan får Du kryssa för det svar som Du bedömer

stämmer bäst om Du hade utfört aktiviteten.

Det har ingen betydelse vilken arm eller hand Du använder för att utföra aktiviteten. Svara baserat på Din förmåga

oavsett hur Du utför uppgiften.
  Stor

svårighet

    Viss

svårighet

 Måttlig

svårighet

Omöjligt

 att göra

   1.   Öppna en ny burk, eller hårt sittande lock

   2.   Skriva

   3.   Vrida om en nyckel

   4.   Förbereda en måltid

   5.   Öppna en tung dörr

   6.   Lägga upp något på en hylla över Ditt huvud

   7.   Utföra tunga hushållssysslor (t ex tvätta golv

         och väggar, putsa fönster, hänga tvätt)

   8.   Trädgårdsarbete

   9.   Bädda sängen

 10.   Bära matkassar eller portfölj

 11.   Bära tunga saker (över fem kilo)

 12.   Byta en glödlampa ovanför Ditt huvud

 13.   Tvätta eller föna håret

 14.   Tvätta Din rygg

 15.   Ta på en tröja

 16.   Använda en kniv för att skära upp maten

 17.   Fritidsaktiviteter som kräver liten ansträngning

        (t ex spela kort, sticka, boule)

 18.   Fritidsaktiviteter som tar upp viss kraft eller stöt

         genom arm, axel eller hand (t ex spela golf,

         använda hammare, spela tennis, skytte, bowling)

 19.   Friritidsaktiviteter där Du rör på armen fritt

         (t ex spela badminton, simma, gympa)

 20.   Färdas från en plats till en annan

 21.   Sexuella aktiviteter

  Ingen

svårighet

DASH svensk v 2,0 Gummesson/Atroshi

sida 1/3Hälsoenkät (arm/axel/hand)

97793077659779307765
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Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört

Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra?

 
Inte  alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket

Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört

Ditt vanliga arbete eller andra dagliga aktiviteter?

Jag känner mig mindre kapabel, har sämre självförtroende eller känner mig mindre behövd på grund av mina

arm-, axel- eller handproblem.

Instämmer absolut inte Instämmer inte Vet inte Instämmer Instämmer absolut

Ange svårighetsgraden på Dina symtom de senaste sju dagarna:

24.   Värk/smärta i arm, axel eller hand

25.   Värk/smärta i arm, axel eller hand i samband med aktivitet

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

27.   Svaghet i arm, axel eller hand
 

28.   Stelhet i arm, axel eller hand

Ingen Lätt Måttlig Svår
Mycket

  svår

Har Du haft svårt att sova, under de senaste sju dagarna, på grund av värk/smärta i arm, axel eller hand?

Inte alls Viss svårighet Måttlig svårighet Stor svårighet Mycket stor svårighet

23.

29.

30.

22.

DASH svensk v 2,0 Gummesson/Atroshi

sida 2/3

Inte  alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket

32633077673263307767
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DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand)  

Beräkning 

 

Skalor 

 

Aktivitet/symptom (frågor 1-30) 

 

• Svarsalternativen för varje fråga poängsätts från 1 (ingen svårighet att utföra aktiviteten 

eller inga symptom) till 5 (omöjligt att göra aktiviteten eller mycket svåra symptom). 

 

• Åtminstone 27 av de 30 frågorna måste vara besvarade. 

 

• Summera poängen och dividera med antalet frågor som besvarats. Subtrahera med 1 och 

multiplicera med 25. 
 

 

DASH Score = [(summa av n svar / n) – 1] × 25 
 
 

Arbete (4 frågor, skalan är valfritt tillägg)  

 

• Svarsalternativen för varje fråga poängsätts från 1 (ingen svårighet) till 5 (omöjligt).  

 

• Alla 4 frågor måste vara besvarade för att kunna beräkna score för denna skala. 
 

 

 Score = [(summa av 4 svar / 4) – 1] × 25 
  

 

Musik/idrott (4 frågor, skalan är valfritt tillägg) 
 

 Samma som ”Arbete”. 
 

 

 

Gummesson/Atroshi 2006 
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