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Sammanfattning
Bakgrund:
Kontrakturer är vanligt förekommande bland den äldre befolkningen samt hos
personer som lider av olika sjukdomar. Det finns många förödande konsekvenser i
dagligt liv för en person med kontraktur. Fastän behandlingar görs för att förhindra
uppkomsten av kontrakturer samt behandla redan uppkomna kontrakturer så finns
ännu ingen konsensus när det gäller vilken behandlingsmetod som är mest effektiv
Syfte:
Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga stödet för
behandlingsmetoder som används för att förebygga eller behandla kontrakturer.
Metod:
Litteratursökningar gjordes genom att använda databaserna Cinahl, Amed, Medline
och PEDro. De artiklar som inkluderades rankades genom att använda PEDro
kvalitetspoäng. Artiklarna sorterades utifrån vilken behandlingsmetod som
undersöktes och resultaten från originalstudien extraherades och koncentrerades.
Resultat:
Tjugosex artiklar uppfyllde inklusionskriterierna och togs med i litteraturöversikten.
I resultatet framkom sju behandlingsmetoder. Flertalet av behandlingsmetoderna
visade inte på tillräckligt vetenskapligt stöd varken för att förkasta eller
rekommendera metoden. När det gäller stretching, för personer som inte
viljemässigt kan utnyttja det vunna rörelseomfånget, fanns det dock anledning att
tvivla på värdet av behandlingen. De metoder som indikerade positiva resultat är de
som använder aktiva rörelser samt försiktig positionering, men fler väldesignade
studier behövs.
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Förord
Detta FoU-projekt tog sin utgångspunkt i en yrkesspecifik diskussion bland
sjukgymnaster/fysioterapeuter på Hälsofrämjande enheten, Östersunds kommun.
Vilken behandlingsmetod ska vi erbjuda till personer med kontrakturer eller
personer med risk för att utveckla kontrakturer som blir hänvisade till oss
sjukgymnaster/fysioterapeuter? Vilket vetenskapligt underlag finns för de olika
metoderna? Om det finns vetenskapligt underlag, hur ska då doseringen se ut? Efter
diskussion med sjukgymnaster/fysioterapeuter från kommunens övriga
verksamheter stod det klart att detta var en fråga som många
sjukgymnaster/fysioterapeuter funderar över.
För att undersöka vilket vetenskapligt stöd som finns för olika behandlingsmetoder
gällande att förebygga eller behandla kontrakturer så lämnades en FoU ansökan in
och medel beviljades.
Projektet har genomförts som en litteraturöversikt där Kerstin Björkman
Randström har fungerat som handledare och medförfattare.
Resultatet från denna litteraturöversikt kommer att ligga till grund för att ta fram
riktlinjer för förebyggande insatser och behandling vid kontraktur för personer som
har kontakt med sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar i Östersunds kommun.
.
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Ledvård vid kontrakturer
Bakgrund
Kontrakturer är en vanlig följd efter olika skador eller sjukdomar som t.ex. stroke,
skallskada, ryggmärgsskada och demens (1). Det saknas en tydlig definition av vad
som menas med en kontraktur (1, 2), men i de flesta studier så menar man att en led
har en kontraktur om rörelseomfånget är begränsat (3). Kontrakturer är vanligt hos
den äldre befolkningen som bor i särskilt boende med en prevalens som varierar
från 22 % (4) till 55 % (3). Även om kontrakturer är vanligt bland de äldre så ses
inte åldrande i sig som en orsak till att kontrakturer utvecklas (2). Mekanismerna
bakom uppkomsten av kontrakturer är inte alltid kända och de kan variera. Både
neurologiska orsaker och förändringar i muskel-sen strukturer liksom andra
mjukdelar som omger leden har nämnts. Det finns en stark korrelation mellan
immobilitet och utveckling av kontraktur (1-4).
Det finns många förödande konsekvenser av att få en kontraktur. De medför
svårigheter vid utförandet av aktiviteter i dagliga livet (ADL), och de kan orsaka
smärta, sömnsvårigheter och trycksår (4). Förekomsten av kontrakturer kan också
göra omvårdnadsarbetet svårare för personalen. Därför finns det anledning att
försöka förhindra uppkomsten av kontrakturer samt att behandla dem när de först
utvecklats. Detta är vanligtvis en uppgift för ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut (4).
Det finns olika regimer för att förebygga och behandla kontrakturer och
behandlingsalternativen varierar ofta utifrån vad personen har för möjlighet att
utföra viljemässiga rörelser. Enligt Farmer och James (5) finns det följande
behandlingsalternativ: passiv stretching, passiva rörelser, ortoser, seriegipsning,
elektrisk stimulering, injektion med botulinum toxin samt kirurgi. Men man skulle
också kunna hävda att aktiv rörelseträning, stödjande stående (stående i
ståhjälpmedel eller tippbräda), positionering eller ledmobilisering skulle kunna
adderas till listan av möjliga behandlingsförslag (författarens kommentar MCL). De
vanligaste behandlingsmetoderna torde vara stretching och passiva rörelser
åtminstone när det gäller behandling av personer som har nedsatt förmåga att utföra
viljemässiga rörelser (författarens kommentar MCL). Det vetenskapliga stödet
gällande passiv stretching undersöktes nyligen i en Cochrane review (6) och
konklusionen var att det fanns moderat- till högkvalitets evidens att passiv stretching
inte har någon kliniskt viktig effekt avseende ledrörlighet, i alla fall om det utförs
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under 7 månader eller mindre. En annan Cochrane review undersökte det
vetenskapliga stödet gällande passivt rörelseuttag (7). Evidensläget gällande denna
behandlingsmetod är oklart beroende på det låga antalet valbara studier att
undersöka (7). Både passiv stretching och passiva rörelser är typiska
behandlingsmetoder som utförs på daglig basis över långa tidsperioder (8) och de
anses därför som tidsödande både för personal och för personen som får
behandlingen. I tillägg kan kostnaderna anses betydande för samhället.
Med tanke på att människor lever allt längre och överlever olika skador så är det
mycket viktigt att samla evidens kring hur kontrakturer ska förebyggas och
behandlas på ett så effektivt sätt som möjligt. Syftet med denna litteraturöversikt var
att undersöka det vetenskapliga stödet för behandlingsmetoder som används för att
förebygga eller behandla kontrakturer.

Metod och material
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Medline, Amed och Cinahl med följande
sökord:
-Contractures or contracture or Limited range of motion combined with and
-Treatment or prevention or intervention combined with and
-Orthoses or splints or table tilt or passive movements or stretch or positioning or
bed positioning program
Sökningarna var begränsade till peer-reviewed publikationer och utfördes den 2
februari 2016. Ytterligare en sökning gjordes den 29 februari där samma databaser
användes men med tillägg av sökordet ”standing frame”.
Sökningarna resulterade i 256 träffar och utav dessa valdes 13 artiklar ut baserade på
titel, abstract och inklusions-och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var:
engelskt språk, vuxna, behandling som vanligtvis utförs av
sjukgymnaster/fysioterapeuter för att uppnå ökat/bibehållet rörelseomfång.
Exklusionskritererna var: studier som jämför två eller fler behandlingsmetoder,
behandling som involverar någon medicinering, studier som undersöker småleder
som t.ex. finger- och käkleder, studier som undersöker patienter med brännskador,
studier som undersöker personer som får behandling för bröstcancer samt studier
som undersöker behandling i samband med kirurgi.
Sökstrategin i databasen PEDro var:
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Therapy: orthoses, taping, splinting or stretching, mobilization, manipulation
massage
Problem: muscle shortening, reduced joint compliance
Subdiscipline: Gerontology
Den första sökningen gjordes den 2 februari 2016 och en ytterligare ”simple search”
gjordes den 29 februari 2016 där sökordet ”standing frame” användes. Sökningarna
resulterade i 168 träffar och utav dessa valdes 12 stycken ut baserade på titel,
abstract samt inklusions-och exclusionskriterier. Samma inklusions-och
exclusionskriterier som beskrivits tidigare användes.
Ytterligare en artikel inkluderades när referenslistorna från de inkluderade artiklarna
genomsöktes.
Slutligen inkluderades 26 artiklar i litteraturöversikten, v.g. se flödesschemat (fig. 1).
Alla artiklar (förutom en) bedömdes med hjälp av PEDros kvalitetspoäng (9). Den
artikel som inte fick något kvalitetspoäng (10) var inte någon randomiserad
kontrollerad studie och därför kunde inte PEDros kvalitetspoäng användas. För de
artiklarna som hittades i PEDros databas och som fått PEDro poäng via denna så
användes dessa poäng och för resten av artiklarna så gjordes bedömningen gällande
PEDro kvalitetspoäng av en av författarna (MCL). Artiklarna sorterades utifrån
vilken behandling som studien undersökte.
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Sökning Medline,
Cinahl och Amed

Sökning PEDro

Identifierade artiklar:
256

Identifierade artiklar:
168

Valda
artiklar: 13

Exkluderade
artiklar: 243

Valda
artiklar: 12

Exkluderade
artiklar: 156

Artiklar tillagda efter
genomgång av
inkluderade artiklars
referenslistor: 1

Artiklar som inkluderats i studien: 26

Figur 1. Flödesschema över processen för val av artiklar i översikten
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Resultat
Resultatet visade på sju olika behandlingsmetoder som vanligtvis utförs av
sjukgymnaster/fysioterapeuter för att förebygga och behandla kontrakturer.
Resultaten från behandlingsmetoderna redovisas nedan. I tabell 1-7 ges beskrivning
av de inkluderade artiklarna. Artiklar gällande tre andra behandlingsmetoder
1)injektion med Botulinum toxin 2) seriegipsning och 3)kirurgi fanns också med i
sökresultatet. Artiklar som rörde dessa behandlingsmetoder exkluderades efter
abstraktläsning eftersom behandlingsmetoderna inte vara sådana som typiskt utförs
av sjukgymnaster/fysioterapeuter. Alla de inkluderade artiklarna (förutom en) var
randomiserade kontrollerade studier. PEDro kvalitetspoäng varierade mellan 2 och
8. Den studie som inkluderades trots att det inte var en randomiserad kontrollerad
studie (10) inkluderades för att den ansågs bidra med viktig information gällande
effekten av stödjande stående.

Stretching
Baserat på resultaten från de inkluderade artiklarna (tabell 1) så är stretching
en effektiv metod för att öka rörligheten i leder hos personer som efter
stretching aktivt kan använda det nyvunna rörelseomfånget. När personen
har liten förmåga att själv använda sitt nyvunna rörelseomfång efter
stretching så bidrar stretching med liten eller ingen effekt på rörelseomfånget.

Passivt rörelseuttag
Baserat på resultaten från de inkluderade artiklarna (tabell 2) så finns det
anledning att betvivla effekten av passiva rörelseuttag för att öka
rörelseomfånget.

Positionering
Baserat på resultaten från de inkluderade artiklarna (tabell 3) så finns det
anledning att förvänta sig att försiktig positionering kan bidra till att minska
den rörlighetsinskränkning som man ofta ser i de affekterade extremiteterna
efter stroke.

Stående med hjälp av ståhjälpmedel eller tippbräda s.k.
stödjande stående
Baserat på resultaten från de inkluderade artiklarna (tabell 4) så finns det anledning
att förvänta sig att stödjande stående är en effektiv behandling för att öka
rörelseomfånget för vissa patientgrupper medan det finns anledning att betvivla
denna effekt för andra patientgrupper.
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Ortosbehandling
Baserat på resultaten från de inkluderade artiklarna (tabell 5) så finns det anledning
att betvivla att ortosbehandling är effektivt för att behandla kontrakturer eller för att
förebygga att kontrakturer utvecklas.

Aktiv rörelseträning
Baserat på resultaten från de inkluderade artiklarna (tabell 6) så finns det anledning
att förvänta sig att aktiv rörelseträning är ett effektivt sätt att öka rörelseomfånget
hos äldre personer samt hos personer med Parkinsons sjukdom.

Elektrisk stimulering (NMES)
Baserat på resultatet från den inkluderade studien (tabell 7) så finns det anledning att
betvivla effekten av elektrisk stimulering som en effektiv behandlingsmetod för att
uppnå ökat rörelseomfång som kan bli bestående över tid. Det fanns dock en
positiv effekt, med ökat rörelseomfång, direkt efter behandlingen.
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Tabell 1 Beskrivning av de inkluderade artiklarna som berör stretching
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Tabell 2 Beskrivning av de inkluderade artiklarna som berör passivt rörelseuttag

14

LEDVÅRD VID KONTRAKTURER

Tabell 3 Beskrivning av de inkluderade artiklarna som berör positionering
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Tabell 4 Beskrivning av de inkluderade artiklarna stödjande stående (Stående med
hjälp av tippbräda eller space-maker)
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Tabell 5 Beskrivning av de inkluderade artiklarna som berör ortosbehandling
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Tabell 6 Beskrivning av de inkluderade artiklarna som berör aktiva rörelser
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Tabell 7 Beskrivning av de inkluderade artiklarna som berör elektrisk stimulering
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Diskussion
Det primära syftet med denna litteraturöversikt har varit att söka i den publicerade
litteraturen efter studier som undersöker metoder för att förebygga eller behandla
kontrakturer samt att bedöma det vetenskapliga stödet för varje behandlingsmetod.
Resultatet visade att för de flesta behandlingsmetoder så finns det inte tillräckligt
vetenskapligt stöd varken för att förkasta eller stödja behandlingsmetoder för att öka
rörligheten vid kontraktur eller för att förhindra uppkomst av kontraktur. Resultatet
visar dock på en viss riktning vad gäller ledvård vid kontrakturer och rapporten kan
ligga till grund för vidare undersökningar för att utveckla kunskaper om
sjukgymnastiska/fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid kontraktur.
En svårighet har varit avsaknaden av en gemensam definition av hur stor
begränsning av ledrörligheten som måste finnas för att det ska kallas en kontraktur
(1, 2). Dessutom vet man som sjukgymnast/fysioterapeut att för några leder och i
några populationer så kommer en inskränkt rörlighet på så lite som 5⁰ att ställa till
bekymmer medan det i andra sammanhang inte kommer att öka personens
svårigheter även om rörligheten är kraftigt nedsatt. När man funderar över olika
sjukgymnastiska/fysioterapeutiska behandlingsmetoder så är det alltid viktigt att
fundera över vilket funktionellt mål som personen ska uppnå med hjälp av en tänkt
behandling och alltid noga utvärdera behandlingseffekten mot det uppsatta målet.

Stretching
Resultatet när det gäller stretching som behandlingsmetod ligger i linje med tidigare
publicerad litteratur (6, 36). För det första så finns det nu robust evidens för att
passiv stretching inte har någon kliniskt viktig effekt på ledrörligheten hos personer
som inte aktivt kan använda det nya rörelseomfånget som uppnåtts. För det andra så
kan stretching som utförs antingen aktivt eller passivt öka rörelseomfånget hos
personer som aktivt kan använda det nya rörelseomfånget. Några av de inkluderade
studierna (13, 14, 16) visar att ökad rörlighet kan förbättra gången hos äldre
personer. Gångförmåga anses vara ett viktigt behandlingsmål för denna population
då gånghastighet är ett utav de mest prediktiva måtten när det gäller starten på
utvecklingen ”ålderdomsskörhet” (jfr eng frailty) och en ökad mortalitet (37). Det
finns flera studier som förespråkar styrke-och balansövningar för att öka
gångförmågan (38-40). Dock, om stretching läggs till, när det är befogat, skulle det
kunna förbättra resultaten ytterligare genom förmågan att bättre kunna bibehålla en
upprätt position. Det finns en studie (41) som visar att hållningsadaptering (vilket
bland annat innebär ökad höftflexion i gående) kan observeras innan
gånghastigheten börjar att minska.
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Passivt rörelseuttag
De studier som ingick i denna litteraturöversikt kunde inte visa på någon kliniskt
betydelsefull ökad ledrörlighet efter genomgången behandling med passivt
rörelseuttag. En tidigare publicerad Cochrane review inom detta område kom också
till denna konklusion (7). Men, publicerade artiklar gällande detta ämne är få och
därför är det inte möjligt att dra några säkra konklusioner. När den här typen av
behandling utförs så ska man inte förvänta sig att se någon stor ökning avseende
ledrörligheten åtminstone om behandlingen pågår i 6 månader eller mindre. Det
finns dock en liten möjlighet att små förbättringar avseende ledrörligheten kan
ackumuleras över tid.
En behandlingsstrategi som passivt rörelseuttag är tidsödande och därför också
kostsam både i fråga om personens tid och personalkostnader. För att rättfärdiga
valet av en sådan behandlingsmetod bör varje patient bedömas regelbundet för att
undersöka behandlingseffekt och eventuellt obehag så att ineffektiv behandling kan
avslutas så fort som möjligt. Eftersom vi inte vet 1) hur kontrakturer förändras över
tid och 2) huruvida små ledrörlighetsökningar ackumulerar över tid så måste kliniker
regelbundet bedöma förändring av ledrörligheten om en behandling startas eller
avslutas.

Positionering
Resultaten från denna litteraturöversikt visar att under den akuta fasen efter att en
person drabbats av stroke och där den viljemässiga motoriken är sparsam, så verkar
det som om försiktig positionering i det maximala men komfortabla
rörelseomfånget kan hjälpa till att förlångsamma utvecklingen av kontrakturer
medan stretching inte gör det. I den här sökningen återfanns inte några studier som
visade hur ledrörligheten påverkades när hela kroppen positioneras i maximala men
komfortabla rörelseomfång, men i en studie av De och Wynn (42) diskuteras vikten
av positionering för personer efter stroke och de rekommenderar en behandling
som bland annat innehåller magliggande och sidoliggande (42).
När personer förlorar sin förmåga att gå och blir mer immobila så är det stor risk att
utveckla kontrakturer (2). Personer som har svår demens kommer också troligen att
drabbas av nedsatt gångförmåga (3). Om försiktig positionering kan göra så att
utvecklingen av kontrakturer går långsammare så är det troligt att vinsterna skulle
vara betydande både för personen och vårdpersonal. För att kunna veta detta krävs
dock fler väldesignade studier inom detta område.

Stödjande stående
I en utav studierna som inkluderades i undersökningen gällande området stödjande
stående med tippbräda eller ståstöd kunde ökat rörelseomfång påvisas efter den
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stående behandlingen, men i de andra två studierna såg man ingen sådan förändring.
Det fanns få studier som utvärderade rörelseomfånget efter behandling i stående.
Denna behandling är dock vanlig och allmänt accepterad. Det kan dock vara så att
behandlingen har positiva effekter inom andra områden än rörelseomfånget. I
studien gjord av Kunkel et al. (10) rapporterade försökspersonerna att de kände sig
friskare när de fick stå och de valde att fortsätta med behandling i stående trots
avsaknad av andra positiva effekter. Baserat på resultaten från de inkluderade
studierna får det ses som betydelsefullt att när stödjande stående väljs som
behandling så är det viktigt att tydligt identifiera vad som är målet med behandlingen
och följa upp utifrån målsättningen.
Fler väldesignade studier krävs för att klargöra om det finns vissa tillstånd där det är
mer troligt att förvänta ökad ledrörlighet efter behandling i stående.

Ortosbehandling
Av de två studier gällande ortosbehandling så undersökte en ortosbehandling efter
stroke (27) och den andra ortosbehandling efter fraktur (28). Båda studierna visade
att det inte fanns någon kliniskt viktigt skillnad mellan behandling med ortos eller
utan. Detta ligger i linje med en tidigare litteraturöversikt (6). Kvalitén på de båda
studierna anses vara höga då båda hade 8 poäng på PEDro skalan (9). Tillsammans
med den tidigare litteraturöversikten (6) kan dessa fynd därför sägas vara konklusiva.
Läsaren bör beakta att föremålet för denna litteraturstudie inte varit att undersöka
effekten av behandling av småleder som t.ex. fingerleder. Resultat från sådana
studier måste därför sökas någon annanstans.

Aktiv rörelseträning
Resultatet från denna litteraturöversikt stödjer användandet av aktiv träning som
behandling för att öka rörelseomfånget, detta är i linje med en tidigare
litteraturöversikt (36). Aktiv träning har också många andra positiva effekter och är
rekommenderat som en naturlig del av vardagen oavsett ålder och fysisk
begränsning (43, 44). De flesta av studierna i denna litteraturöversikt har använt sig
av friska individer som studiepopulation. Det finns dock goda exempel på att aktiv
träning som behandling är möjlig också för personer som är begränsade i sina ADLaktiviteter (Aktiviteter i Dagliga Livet) (45) eller som är rullstolsburna (46). Aktiv
träning skulle också kunna ses som den viktigaste regimen för att förebygga
minskning av rörelseomfång eftersom det finns en stark korrelation mellan
immobilisering och kontrakturer (2). Muskulär styrka och fysisk förmåga utgör
prediktorer för funktionsnedsättning hos de äldsta gamla (47) så aktiv träning skulle
också kunna fungera som prevention gällande funktionsnedsättning.
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Elektrisk stimulering (NMES)
Elektrisk stimulering kan öka rörelseomfånget kortvarigt efter behandling (35). Om
det fanns en metod för att aktivt använda det nya rörelseomfånget så skulle detta
eventuellt kunna vara en möjlig behandlingsmetod. Det krävs dock fler väldesignade
studier för att kunna bedöma detta.

Begränsningar
Det finns några begränsningar som bör nämnas gällande denna litteraturöversikt.
För det första så är populationerna i de olika studierna mycket heterogena både när
det gäller vilken behandling som är undersökt och hur lång uppföljningstid som
använts. Detta bidrar till svårigheten att dra säkra konklusioner. För det andra så
finns det alltid en risk när litteraturöversikter görs att sökstrategin inte fångar allt
relevant material och denna begränsning gäller också för denna litteraturöversikt.
Författarna har försökt minimera denna risk genom att utföra noggranna
databassökningar samt noggrann genomgång av referenslistorna för de inkluderade
studierna.

Konklusion
När passiv töjning utförs under kortare tid än 7 månader och personen inte har
möjlighet att aktivt använda sitt nya rörelseomfång så har behandlingen obetydlig
effekt om målet är ökad rörlighet.
När patienten har möjlighet att använda sitt rörelseomfång så är aktiv träning, passiv
eller aktiv töjning effektiva behandlingsmetoder om målet är ett ökat rörelseomfång.
Försiktig positionering i en position av maximalt, men också komfortabelt,
rörelseomfång skulle kunna vara en effektiv behandlingsmetod för att förlångsamma
processen av minskat rörelseomfång.
Vid sjukgymnastisk/fysioterapeutisk intervention så borde aktiv träning uppmuntras
och funktionella mål alltid definieras inför all behandling eller förebyggande insats
av kontraktur.
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