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S
KULDERFRAKTUR (proksimal hume-
rus fraktur) er den tredje hyppigste 
osteoporotiske frakturtype blandt den 
ældre del af befolkningen med en fore-
komst på ca. 6.300 nye tilfælde om året 
i Danmark. De fleste, der pådrager sig 
en skulderfraktur, er kvinder (over 70 
procent) med en gennemsnitsalder på 
cirka 70 år. Risikoen for skulderfraktur 
er eksponentielt stigende med alderen.1 

Behandling af proksimal humerus fraktur
Den nyeste evidens viser, at kirurgisk behand-
ling af skulderfrakturer i de fleste tilfælde ikke 
giver bedre resultater end ikke-kirurgisk be-
handling, med mindre der er tale om særlige 
frakturtyper.2 Derfor anbefales ikke-kirurgisk 
behandling til de fleste ældre patienter med 
skulderfraktur. På trods af det, findes der ikke 
tilstrækkelig evidens for hvilken ikke-kirur-
gisk behandling, der er mest effektiv for disse 
patienter.2

Rotatorcuff ruptur hos patienter 
med skulderfraktur 
Ud over skulderens knoglestrukturer, har ro-
tatorcuffens sener også væsentlig betydning 
for skulderens funktion. Flere studier har på-
vist, at mange ældre over 60 år har ruptur af 
én eller flere af rotatorcuffens sener. Disse kan 
enten være opstået som led i en degenerativ 
proces eller i forbindelse med et traume. Fore-
komsten skønnes at være på mellem 10 % og 
50 %, stigende med alderen.3,4 Der findes ingen 
entydige resultater, der viser, om en total rup-

tur af rotatorcuffens sener giver et dårligere 
funktionelt resultat for patienter, der pådrager 
sig en skulderfraktur.5-8 

Formål med ph.d.-projektet
Formålet med ph.d.-projektet var dels at under-
søge effekten af fysioterapeut-superviserede 
øvelser til ældre med ikke-kirurgisk behandlet 
skulderfraktur, dels at undersøge betydning-
en af en rotatorcuff ruptur hos patientgruppen. 
Dette blev belyst i disse 3 studier:
1. Et systematisk review med metaanalyse af 

studier, der har sammenlignet tidlig (før 2 
uger) med sen (efter 2 uger) mobilisering 
samt superviserede med ikke-supervisere-
de øvelser efter skulderfraktur.9 I litteratur-
gennemgangen inkluderede vi fem rando-
miserede kontrollerede studier, herunder to 
studier, der undersøgte effekterne af super-
viseret øvelsesterapi og tre studier om tidlig 
mobilisering.

2. Et randomiseret kontrolleret studie, der un-
dersøgte, om 10 uger med fysioterapeut-su-
perviserede øvelser var bedre end 10 uger 
med hjemmetræningsøvelser uden supervi-
sion. Vi inkluderede 72 deltagere på 60 år el-
ler ældre, som havde pådraget sig en 2-parts 
proksimal humerus fraktur (i henhold til 
Neer klassifikation, se definition i referencen10). 

3. Et kohortestudie, der undersøgte betydning-
en af total ruptur af én eller flere af rota-
torcuffens sener hos patienter med skulder-
fraktur. Vi inkluderede 67 patienter, som ved 
ultralydsscanning fik påvist enten en intakt 
rotatorcuff eller en total rotatorcuff ruptur.11 
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De fleste ældre over 60 år, som har 
pådraget sig en 2-parts skulderfraktur, 
som ikke kræver operation, er i stand 

til at udføre deres træningsøvelser uden 
supervision fra en fysioterapeut
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Hvad var kendt  
inden dette  
ph.d.projekt?
Der mangler viden om 
ikke-kirurgisk behandling 
af skulderfraktur. 

Det er uvist, om super-
viseret træning er bedre 
end selvtræning efter 
ikke-kirurgisk behandlet 
skulderfraktur.

Det er uvist, om en total 
ruptur af rotatorcuffen 
giver en dårligere skulder-
funktion hos patienter efter 
skulderfraktur. 

Hvad har dette  
ph.d.projekt  
bidraget med?
Tidlig mobilisering kan 
muligvis have en positiv 
effekt på skulderfunktionen 
efter ikke-kirurgisk behandlet 
skulderfraktur. 

Fysioterapeut-supervise-
rede øvelser var ikke mere 
effektive end hjemme-
træning hos patienter med 
2-parts skulderfraktur. 

Der er en mulig sammen-
hæng mellem en total ruptur 
i en eller flere af rotator 
cuffens sener og en dårligere 
skulderfunktion hos ældre 
med skulderfraktur.

Effektmålene i alle 3 studier omfattede funk-
tion i skulder og arm, helbredsrelateret livs-
kvalitet samt smerte.

Resultater og konklusion
I litteraturgennemgangen fandt vi, at tidlig 
mobilisering (inden for de to første uger efter 
frakturen) muligvis havde en positiv effekt på 
skulderfunktionen og ikke synes at være for-
bundet med flere komplikationer. Dette var 
dog baseret på et lavt til meget lavt evidens-
grundlag. Desuden fandt studierne ingen klar 
evidens for hverken positive eller negative ef-
fekter af superviserede øvelser sammenlignet 
med ikke-superviseret hjemmetræning efter 
ikke-operativ behandlet proksimal humerus 
fraktur.

I det randomiserede studie var det primære 
effektmål skulder- og armfunktion målt med 
spørgeskemaet DASH (Disability of the Arm, 
Shoulder and Hand ).12 Ved 3 måneders opfølg-
ning fandt vi en forskel mellem de to grupper 
på 3,5 point (95 % CI -5,0; 12,5) til fordel for den 
ikke-superviserede gruppe. Forskellen var dog 
hverken klinisk relevant eller statistisk signi-
fikant. Tilsvarende fandt vi ingen signifikant 
forskel på de sekundære mål for smerte og 
helbredsrelateret livskvalitet, hverken efter 3 
eller 12 måneder. 

I kohortestudiet fik 23 (34 %) af deltagerne 
påvist en total ruptur af mindst én af rota-
torcuffens sener. Studiets primære effektmål 
var Constant-Murley score (CS), som måler 

skulderfunktionen subjektivt (smerte og ADL) 
og objektivt (bevægelighed og muskelstyrke).13 
Vi fandt, at patienter med intakt rotatorcuff 
havde en klinisk relevant og statistisk signifi-
kant bedre skulderfunktion end gruppen med 
ruptur, både ved 6 og 12 måneders opfølgning. 
Forskellen mellem grupperne var 11,8 point 
(95 % CI: 2,5; 21,2) ved 12 måneders opfølgning. 
Desuden havde gruppen med intakt rota-
torcuff en signifikant bedre helbreds-relateret 
livskvalitet (EQ-5D) efter 12 måneder. 

Afhandlingens fund tyder på, at de fleste æl-
dre over 60 år, som har pådraget sig en 2-parts 
skulderfraktur, som ikke kræver operation, 
er i stand til at udføre deres træningsøvelser 
uden supervision fra en fysioterapeut. Denne 
viden kan bruges i den fælles beslutnings-
tagen mellem fysioterapeut og patient, når 
det skal besluttes, hvordan den enkelte skal 
genoptræne. Desuden fandt vi en mulig sam-
menhæng mellem en påvist rotatorcuff ruptur 
og en dårligere skulderfunktion hos patienter 
med skulderfraktur. Viden om rotatorcuffens 
tilstand vil dels kunne bidrage til at stille en 
mere realistisk prognose for patienter med 
skulderfraktur og dels til at optimere træ-
ningsindsatsen, hvor det i tilfælde af ruptur 
vil være relevant at medinddrage øvelser for 
m. Deltoideus. Der er dog behov for større 
studier, der undersøger betydningen af rota-
torcuff ruptur hos patienter med skulderfrak-
tur. F


