
5472 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  48  •  1998

Frusen skuldra är vanligast i
åldrarna mellan 40 och 60 år
och drabbar 2–5 procent av po-
pulationen. Sjukdomen indelas i
tre stadier: den smärtsamma fa-
sen, den stela fasen och slutligen
utläkningsfasen. I de flesta fall
läker tillståndet ut med obetyd-
liga resttillstånd, men sjuk-
domsdurationen är i genomsnitt
30 månader. Nya rön talar för
att frusen skuldra är en Dupuyt-
ren-liknande sjukdom.

I de flesta fall räcker smärt-
lindring och sjukgymnastik,
men i mer uttalade fall kan mo-
bilisering i narkos – eventuellt i
kombination med leddistension
– eller artroskopisk kapseldel-
ning ge snabb förbättring av 
axelfunktionen.

Sjukdomar i axelleden är vanligt fö-
rekommande, och det är viktigt att ställa
rätt diagnos för att kunna ge korrekt be-
handling. Smärta, värk och stelhet är
vanliga symtom, som kan orsakas av
många olika tillstånd. En av de vanli-
gaste orsakerna till smärtsam stelhet i
axelleden är »frusen skuldra». Detta
tillstånd definieras som ett smärttill-
stånd med okänd etiologi, där det ut-
vecklas en kontraktur av axelns ledkap-
sel, vilket resulterar i inskränkt både ak-
tiv och passiv rörlighet. Vanlig röntgen-
undersökning visar en för åldern nor-
mal bild. Detta har kallats för primär
frusen skuldra [1]. Sekundär frusen
skuldra är smärtsam stelhet till följd av
bl a mjukdelsskador, frakturer och ar-
trit.

Det kan ibland vara svårt att med en-
bart klinisk undersökning skilja mellan
primär och sekundär frusen skuldra.
Wiley artroskoperade 150 patienter [2]
som hade fått diagnosen frusen skuldra,

och fann att 113 av dessa hade annan
åkomma.

Det råder fortfarande delade me-
ningar om hur frusen skuldra bäst skall
behandlas. Vissa förespråkar en konser-
vativ attityd, eftersom man anser att till-
ståndet läker ut spontant. Andra rekom-
menderar mer aktiva åtgärder såsom
mobilisering i narkos, artroskopisk kap-
seldelning eller öppen kirurgi.

Syftet med denna artikel är att sam-
manfatta den kunskap vi idag har om
primär frusen skuldra.

Historik
Fransmannen Duplay (1872) var den

förste som beskrev ett tillstånd med
smärtsam stelhet i axelleden som på-
minner om det vi idag kallar frusen
skuldra. Duplay rekommenderade mo-
bilisering av axelleden i narkos hos pa-
tienter med uttalade besvär. Termen
»frozen shoulder» introducerades av
Codman 1934. Avsaknaden av kunskap
kring detta tillstånd uttrycks väl i Cod-
mans ord »difficult to define, difficult to
treat and difficult to explain». Artrogra-
fiska studier av patienter med primär
frusen skuldra ledde till att Neviaser
(1945) kallade sjukdomen för adhesiv
kapsulit, »adhesive capsulitis» [3].
Artrografi påvisade minskad ledvolym
och avsaknad av axillärt veck samtidigt
som den subskapulära recessen ofta inte
kunde visualiseras.

Termen adhesiv kapsulit är dock
missvisande, eftersom man kan tro att
det bildas adherenser i leden. Detta har
dock aldrig påvisats vid artroskopi av
axelleden hos patienter med frusen
skuldra. Idag används oftast termen fru-
sen skuldra, frusen axel eller »frozen
shoulder» som beskrivning på detta till-
stånd.

Incidens och kliniska fynd
Primär frusen skuldra drabbar kvin-

nor oftare än män [4-6]. Patienterna är
oftast i åldern 40–60 år. Incidensen av
frusen skuldra i populationen har rap-
porterats vara mellan 2 och 5 procent
[7]. Drygt 10 procent av patienterna
drabbas bilateralt [8].

Patienter med diabetes mellitus och
hjärtsjukdomar drabbas oftare av frusen
skuldra [7]. Klassisk frusen skuldra

brukar indelas i tre faser: först en fas
med tilltagande värk och smärta, däref-
ter en period med tilltagande rörelsein-
skränkning och sedan en fas där rörlig-
heten återkommer. I början av sjukdo-
men kan det vara svårt att ställa rätt dia-
gnos, eftersom smärta i axelleden kan
ha många orsaker.

I fas två, när stelheten utvecklas, är
diagnostiken lättare. Då ger noggrann
anamnes och klinisk undersökning i de
flesta fall rätt diagnos. Slätröntgen skall
utföras och den skall vara normal. Den
vanligaste differentialdiagnosen är
»impingement», dvs inklämning av
supraspinatussenan under acromion.
Patienter med inklämning kan också
förutom värk och smärta ha en viss rö-
relseinskränkning. Den tydligaste skill-
naden mellan dessa tillstånd är att utåt-
rotationen alltid är inskränkt hos pati-
enter med frusen skuldra, medan pati-
enter med inklämning har bibehållen
utåtrotation. Subakromiell blockad ger
i regel god symtomlindring hos patien-
ter med inklämning, medan patienter
med frusen skuldra inte märker någon
större skillnad. Patienter med frusen
skuldra har ofta plågsam nattlig värk
och håller helst armen intill kroppen. Så
småningom lindras värken och smärtan
spontant, och patienterna märker att
rörligheten börjar återkomma. Sjukdo-
men har då kommit in i den tredje fasen,
»upptiningen».

Naturalförlopp
Frusen skuldra betraktas ofta som en

godartad sjukdom som inte kräver nå-
gon behandling eftersom den läker ut
spontant. Är detta påstående sant? Det
finns några studier där man analyserat
naturalförloppet för primär frusen
skuldra. Reeves [9] följde 41 patienter
mellan fem och tio år. Hans studie visa-
de att man kunde dela in förloppet i tre
faser. Först drabbas patienten av svår
värk och smärta i axelleden; denna fas
varade 2,5–9 månader. Därefter kom-
mer den stela fasen vilken varade 4–12
månader. Slutligen återkommer rörlig-
heten och funktionen; denna läknings-
fas varade 5–26 månader.

Genomsnittlig duration i denna stu-
die var 2,5 år, och om den initiala smärt-
samma fasen var kort var också utläk-
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ningsfasen kort. Dessutom fann Reeves
att bara 16 av 41 patienter återfick full
funktion i axelleden. I många fall fanns
fortfarande en rörelseinskränkning, men
bara tre patienter upplevde själva en
funktionsinskränkning. År 1992 publi -
cerade Schaffer och medarbetare en stu-
die [8], där man följt drygt 60 patienter
med primär frusen skuldra. De fann att
hälften av patienterna hade kvarstående
lindrig smärta och/eller mätbar rörelse-
inskränkning om man använde deras
andra axel som kontroll. Denna siffra
steg till 60 procent om man jämförde
med friska personer. Precis som i Reeves’
studie var det dock få (sju patienter, 11
procent som upplevde en subjektiv
funktionsinskränkning till följd av rest-
symtomen.

Etiologi och patofysiologi
Neviaser [3] rapporterade 1945 att

patienter med frusen skuldra hade en
tjock och kontraherad ledkapsel. Sim-
monds [10] noterade dessutom att väv-
naden i det sk rotatorintervallet (mel-
lanrummet mellan supraspinatus och
subscapularis, där även ligamentum co-
racohumerale löper) var förtjockad och
stram. Båda dessa författare framhöll
möjligheten att frusen skuldra skulle
kunna vara en inflammatorisk sjukdom.
Artroskopisk undersökning av patienter
med frusen skuldra har bekräftat dessa
förändringar kring rotatorintervallet [2,
11]. Några adherenser inuti leden har
man dock aldrig påvisat med artrosko-
pi, utan leden är bara allmänt »trång».
Synovit och stram fibrotisk vävnad har
rapporterats i rotatorintervallet i så hög
procent av patienter med primär frusen
skuldra att det idag betraktas som ett pa-
tognomont fynd.

Histologisk analys av denna fibrotis-
ka vävnad från rotatorintervallet har vi-
sat att den består av kollagen, och att
den vanligaste celltypen är fibroblaster
av samma typ som man ser vid Dupuyt-
rens sjukdom [7, 12]. Det har därför fö-
reslagits att frusen skuldra är en Du-
puytren-liknande sjukdom som kan
räknas till de sk fibromatoserna [1, 12]
och att den inflammatoriska kompo-
nenten är försumbar. Detta stöds av det
faktum att patienter med frusen skuldra
har en ökad incidens (15–55 procent) av
Dupuytrens sjukdom. Dessutom har
Bunker [7] rapporterat kromosomför-
ändringar i celler från rotatorintervallet
hos patienter med frusen skuldra som
påminner om dem som rapporterats hos
patienter med Dupuytrens sjukdom.
Även om antalet patienter i denna studie
var litet så tillför arbetet en ny spännan-
de kunskap som ökar vår förståelse för
den frusna skuldran.

Som tidigare nämnts föreligger ock-
så ett starkt samband mellan diabetes
mellitus och frusen skuldra. Det har

rapporterats att ända upp till 30 procent
av patienter med insulinkrävande dia-
betes drabbas av frusen skuldra. Även
förhöjda värden avseende blodfetter,
triglycerider och kolesterol har rappor-
terats hos patienter med frusen skuldra,
liksom hos patienter med diabetes och
Dupuytrens sjukdom [13]. Det är dock
fortfarande oklart om dessa förhöjda
fettvärden har någon etiologisk bety-
delse vid frusen skuldra. Förhöjda blod-
fetter ses ofta hos patienter med kärl-
förändringar i koronarkärlen och kan
vara en förklaring till varför patienter
med t ex hjärtinfarkt oftare drabbas av
frusen skuldra. 

Behandling
Behandlingen av frusen skuldra

måste individualiseras och är avhängig
av dels graden av funktionsinskränk-
ning, dels i vilken fas sjukdomen befin-
ner sig. Det är också viktigt att informe-
ra patienten om att sjukdomen är godar-
tad och läker ut spontant med obetydli-
ga restsymtom. 

Det finns sex principiellt olika be-
handlingsalternativ rapporterade i lit-
teraturen. De har prövats separat eller i
olika kombinationer. 

Alternativen är:
1. Enbart exspektans,eventuellt i

kombination med värme, kyla, ultraljud
eller transkutan nervstimulering (TNS);

2. Peroral medicinering med
NSAID-preparat (non steroidal anti-in-

flammatory drugs), analgetika och/eller
steroider;

3. Sjukgymnastik inkluderande iso-
metrisk och isokinetisk träning och töj-
ning;

4. Injektionsbehandling extraarti-
kulärt för att minska värk och smärta el-
ler intraartikulärt för att åstadkomma
utspänning av ledkapseln;

5. Mobiliser ing av leden med lokal
eller generell anestesi.

6. Öppen eller artr oskopisk kir ur -
gi med delning av strama strukturer.

Det finns få bra prospektiva studier
som jämför dessa olika behandlingsal-
ternativ. I ett tidigt skede av sjukdomen
är diagnosen ofta oklar, och patienten
har framför allt svår smärta och värk.
Symtomatisk behandling med smärt-
stillande medel och NSAID är då moti-
verad. Dessutom är det bra med viss 
rörelseträning för att förhindra stelhet
till följd av inaktivitet. I den stela fasen
har många patienter fortfarande värk och
smärta, och det är viktigt med smärtstil-
lande behandling. Det finns inget stöd
för att lokala kortisoninjektioner har nå-
gon effekt på sjukdomen.

Även om det inte finns någon bra
prospektiv studie som visar nyttan av
sjukgymnastik är de flesta överens om
att patienten bör gå hos sjukgymnast
och även instrueras att själv dagligen
träna rörligheten i axelleden med aktiv
och passiv träning samt töjningsrörelser.

Patienter med uttalade besvär kräver
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Efter leddistension med koksalt görs 
en försiktig mobilisering av axelleden under narkos.



i regel någon mer aktiv åtgärd, speciellt
med tanke på att det tar i genomsnitt två
och ett halvt år för spontanläkning. Det
finns flera studier [14, 15] som visar att
mobilisering under narkos i den stela fa-
sen har en mycket bra effekt: 80–90
procent av patienterna får snabb smärt-
lindring och rörligheten återkommer.
Andra har uppnått liknande resultat ge-
nom att distendera ledkapseln med in-
jektion av koksalt [15, 16]. Sämre re-
sultat har rapporterats hos patienter
med diabetes [5].

Ozaki [17] har i stället förespråkat
öppen kirurgi i de fall där konservativ
behandling misslyckats. Han delar de
strama kontraherade strukturerna i rota-
torintervallet och gör sedan en mobili-
sering av axelleden. Med denna teknik
återfick 39 av 43 patienter fullt rörel-
seomfång inom tre till sex månader. 

Artroskopi omedelbart efter en mo-
bilisering i narkos av en frusen skuldra
har visat att det är rotatorintervallet och
den främre och inferiora ledkapseln
som brister vid en mobilisering [11].
Utvecklingen av den artroskopiska kir-
urgin har lett till att man prövat artro-
skopisk kapseldelning vid frusen skuld-
ra. Flera författare har rapporterat goda
resultat efter artroskopisk delning av
främre och inferiora kapseln och struk-
turerna i rotatorintervallet [6, 18-20].
Flera olika tekniker har beskrivits där
man delat allt från enbart rotatorinter-
vallet till hela ledkapseln runt glenoiden
(360 grader). Tyvärr är det svårt att
utifrån dessa studier dra några slutsatser
om själva artroskopins roll vid frusen
skuldra, eftersom de flesta av dessa stu-
dier även inkluderar en mobilisering av
axelleden i samband med artroskopin.

Ogilvie-Harris [18] jämförde mobi-
lisering i narkos (inkluderande artro-
skopi) med artroskopisk kapseldelning
och fann bättre funktionellt resultat i
gruppen där man utfört artroskopisk
kapseldelning. Det är dock svårt att dra
några säkra slutsatser eftersom studien
inte var randomiserad. Dessutom var re-
sultaten i den grupp som mobiliserades
sämre än vad andra rapporterat.

Artroskopisk kapseldelning är dock
ett nytt spännande alternativ dels för pa-
tienter där mobilisering i narkos (inklu-
sive S:t Görans-modellen) inte gett till-
fredsställande resultat, dels för diabeti-
ker [19] där resultaten av mobilisering i
narkos eller leddistension är sämre. Det
krävs dock fler prospektiva, randomise-
rade studier för att klarlägga artrosko-
pins roll vid frusen skuldra. 

S:t Görans-modellen
Vid ortopedkliniken S:t Görans sjuk-

hus i Stockholm har vi sedan 15 år till-
baka behandlat uttalade fall av frusen
skuldra med en kombinationsbehand-
ling som initierades av dåvarande kli-

nikchefen Nils Rydell [4, 5]. Denna be-
handling innefattar först en diagnostisk
artrografi. Denna är viktig eftersom
10–15 procent av patienterna med en
klinisk bild tydande på frusen skuldra
har normal artrografi [4, 5]. Om patien-
ten har en verif ierad frusen skuldra ges
kortison och lokalbedövning intraarti-
kulärt och patienten sövs. Under gene-
rell anestesi distenderas leden med kok-
salt tills ledkapseln brister (motståndet
vid injektionen upphör), varefter en för-
siktig mobilisering av leden utförs. Vi
har kallat detta för distensionsartrogra-
fi. Behandlingen utförs polikliniskt. 

Drygt 90 procent av patienterna rap-
porterade [4, 5] ingen eller enbart lätt
smärta sex till åtta veckor efter behand-
ling (Tabell I). Flexionen ökade i ge-
nomsnitt 85 grader, abduktionen i ge-
nomsnitt 104 grader (Tabell II). Diabe-
tiker hade sämre resultat i denna studie.
För dessa och andra patienter som ej
svarar på kombinationsbehandlingen
kan artroskopisk kapseldelning vara in-
dicerad. 

För närvarande rekommenderar vi
patienter med frusen skuldra att först
pröva sjukgymnastik i kombination
med smärtstillande medicin. Om detta
inte leder till någon förbättrad funktion
efter två till tre månaders behandling
vårdplaneras patienten för en sk disten-
sionsartrografi enligt ovan. Några dagar
innan denna åtgärd vidtas görs en för-
nyad fysikalisk undersökning för att se
att någon förbättring av axelfunktionen
inte inträffat under väntetiden. Efter
leddistensionen och mobiliseringen på-
börjas omedelbart intensiv sjukgym-
nastik, och patienten får tid för återbe-
sök efter sex till åtta veckor. De flesta
patienter är då påtagligt förbättrade, och
någon ytterligare rutinmässig kontroll
behövs ej.

Om de fortfarande har betydande

värk och smärta i kombination med rö-
relseinskränkning får de fortsätta hos
sjukgymnasten, med återbesök efter två
till tr e månader. Har de då inte förbätt-
rats under denna tid rekommenderar vi
artroskopisk kapseldelning.

Sammanfattning
Primär eller idiopatisk frusen skuld-

ra är en gåtfull sjukdom som drabbar
framför allt personer mellan 40 och 60
år, med viss kvinnlig dominans. Av 
oklar anledning får patienten svår värk
och smärta i axelleden, som successivt
blir stel. Typisk anamnes och undersök-
ningsfynd i kombination med normal
slätröntgen ger diagnosen. De patolo-
giska förändringarna ses framför allt
kring det sk rotatorintervallet, där väv-
naden blir förtjockad och stram. Även
resterande del av ledkapseln »drar ihop
sig».

Histologisk analys jämte kromo-
somanalys av vävnaden från drabbade
axlar talar för att frusen skuldra är en
Dupuytren-liknande sjukdom. Till -
ståndet är godartat och läker ut spontant
efter i genomsnitt två och ett halvt år.
Viss rörelseinskränkning kan kvarstå,
men denna ger obetydliga subjektiva
besvär.

I första hand ordineras konservativ
behandling med smärtstillande medici-
nering och sjukgymnastik. I mer uttala-
de fall rekommenderas mobilisering i
narkos eller kombinationsbehandling
enligt S:t Görans-modellen. Artrosko-
pisk delning av ledkapseln har hittills
inte visat några större fördelar och är
mer resurskrävande, varför denna tek-
nik bör användas på de fall som inte för-
bättras tillfredsställande av leddisten-
sion och/eller mobilisering i narkos. Yt-
terligare studier krävs dock för att av-
göra vilken behandling som är optimal.  
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Tabell I. Subjektiv gradering av smärta före
och efter leddistension och mobilisering av
frusen skuldra enligt S:t Görans-modellen (72
behandlade axlar).

Grad av 6–8 veckor
smärta Preoperativt postoperativt

Ingen 0 36
Lätt 1 30
Måttlig 18 4
Svår 53 2

Tabell II. Medelvärden för rörelseomfång (grader±SD) hos 72 axlar behandlade med leddis-
tension och mobilisering enligt S:t Görans-modellen. T-test har använts för statistiska beräk-
ningar.

Förbättring,
Rörelse Preoperativt 6–8 veckor postoperativt grader

Flexion 75±29 160±26 85
p<0,0001

Abduktion 52±24 156±29 104
p<0,0001
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Narkos, dvs generell anestesi,
ställer stora krav på utövaren.
Säkerheten måste vara maximal
i alla moment, och det allmänna
omhändertagandet skall ge pati-
enten trygghet och komfort. I
begreppen säkerhet, trygghet
och komfort finns doseringen av
anestesimedlen med som en vik-
tig komponent. Om balansen
mellan kirurgiskt stimulis inten-
sitet och mängden av tillförda
anestesimedel är väl avvägd
uppnås ett lagom anestesidjup.
Två nya EEG-baserade tekniker
har utvecklats som kan komma
att underlätta doseringen.

Att dosera anestesimedlen optimalt
är behäftat med en del svårigheter. Bak-
grunden är att intensiteten av stimuli va-
rierar under ett kirurgiskt ingrepp, och
att också känsligheten för läkemedlen
varierar människor emellan vid ett och
samma stimulus [1]. De av kroppens
signaler som vi kan registrera avspeglar
inte alltid balansen mellan de olika ef-
fekterna av stimuli och läkemedel på
centrala nervsystemet, CNS [2, 3]. Spe-
cialiteten anestesi har således ett behov
av att hitta kompletterande övervak-
ningsmetoder för att varje patient i var-
je stund skall få en väl avvägd dos och
därmed nå ett lämpligt anestesidjup.

UNDERDOSERING –
AWARENESS
Awareness beskrevs första gången

1846 i samband med att William Mor-
ton med eter anesteserade Gilbert Ab-
bot – ett tillfälle som trots komplikatio-
nen betraktats som anestesins födelse.
Awareness var inte någon allvarlig
komplikation förrän kurare togs i bruk
1942 och doserna av muskelrelaxantia
så småningom ökades till full blockad
av den neuromuskulära transmissionen.
Patienterna kunde inte längre med mus-
kelrörelser påkalla uppmärksamhet om
koncentrationen av anestesimedel var
för låg för att släcka medvetandet. 

Vanligen avser man med begreppet
awareness att medvetande förelegat och

att man har ett medvetet (explicit) min-
ne därav. De flesta anestesimedel kan
dock interferera med minnesfunktio-
nen, även om medvetande förelegat,
och ge upphov till mer eller mindre ut-
talad amnesi. Inlärning under inflytan-
de av anestesimedel kan också ske
omedvetet – implicit – varvid även min-
net är implicit. Griffiths och Jones har
föreslagit den indelning av kognitiv för-
måga i samband med generell anestesi
som visas i Faktaruta 1 och som den
fortsatta texten följer [4].

Grad I – medvetande
med explicit minne
Först 1961 publicerades den första

incidensstudien av awareness – 1,6 pro-
cent. Det finns fortfarande inte mer än
sju prospektiva studier av incidensen
awareness där en strukturerad intervju
använts. Bland dessa studier speglar en-
dast två undersökningar modern aneste-
sipraxis vid olika typer av ingrepp [5,

Narkosdosering –
en svår balansgång
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Summary

Advances in our knowledge of the
enigmatic frozen shoulder;
surgery can accelerate recovery

Anders Ekelund

Läkartidningen 1998; 95: 5472-7

Frozen shoulder (adhesive capsulitis) af-
fects 2–5 per cent of the population, but is most
common in the 40–60-year-old age group. The
disorder is divided into three phases, the pain-
ful, the stiff and the recovery phases. In most 
cases the condition is self-limiting with negli-
gible residual manifestations, though its aver-
age duration is about 30 months. New findings
suggest frozen shoulder to be a Dupuytren-like
disorder. Pain relief and physiotherapy are usu-
ally sufficient, but in more severe cases ma-
nipulation with the patient under anaesthesia,
possibly combined with distension arthrogra-
phy or arthroscopic release, may yield rapid im-
provement in shoulder function.
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