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Abstrakt
Titel: Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med 
apopleksi
Udarbejdet af Anja Bøjesen, Jeanette W. Johansson og Rasmus v Z. Borberg
Vejleder: Lotte Petersen, lektor, Master i Rehabilitering
Fysioterapeutuddannelsen University College Sjælland, Campus Næstved, 
professionsbachelor projekt, juni 2011

Kontaktperson: Rasmus v Z. Borberg, email: ra.ze.bo@gmail.com 

Baggrund: Hvert år rammes ca. 11.000 danskere enten af en emboli, trombose 
eller lokal blødning i hjernen. I 90 % af tilfældene følger parese af 
overekstremiteten som en konsekvens, hvilket kan have betydning for 
udviklingen af hemiplegiske skuldersmerter (HSS), som er et ofte forekommende 
fænomen hos denne patientgruppe. Skuldersmerterne har stor betydning for 
funktionsniveau og livskvalitet for disse mennesker.

Formål: At undersøge om TENS kan reducere HSS hos apopleksipatienter over 
en begrænset tidsperiode. Derudover at vurdere, om den formodede 
smertereduktion forbedrer patienternes livskvalitet. 

Materiale og Metode: Vi har udarbejdet et quasieksperimentelt single-system-
study med ABA-design og follow-up. Vi havde tre deltagere, som fik 30 
minutters behandling med konventionel og burst TENS to gange dagligt i tre 
uger. Vi benyttede Numerisk Rangskala (NRS) og McGill Pain Questionnaire 
(MPQ) til registrering af smerte samt Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-
QOL) som måleredskab til livskvalitet. 

Resultater: Intensiv burst og konventionel TENS-behandling to gange dagligt i 
tre uger har reduceret hemiplegiske skuldersmerter hos vores deltagere, 
svarende til 72-100 % målt på daglige NRS-registrering. Smertereduktionen har 
påvirket livskvaliteten, svarende til 20-29 %, og derudover ses en 
smertereduktion fra første A-periode til follow-up - med forbehold for en lille 
stigning fra anden A-periode til follow-up.

Konklusion: Daglig behandling med TENS kan reducere skuldersmerter hos 
patienter med hemiplegi i høj grad, hvilket har en positiv indflydelse på 
patienternes livskvalitet. MQP og SS-QOL har dog vist sig ikke at være brugbare 
måleredskaber til vores deltagere. Derudover ses en længerevarende effekt fra 
første A-periode til follow-up. 

Perspektivering: Der er behov for et RCT-studie på baggrund af vores 
pilotstudie, som på længere sigt kan danne grundlag for en bredere 
implementering af TENS i rehabiliteringsprocessen.   

Nøgleord: Hemiplegiske skuldersmerter, elektrisk stimulering, transkutan 
elektrisk nervestimulation (TENS), livskvalitet, behandling
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Abstract
Title: The Effect of TENS Hemiplegic Shoulder Pain with Stroke Patients.
By: Anja Bøjesen, Jeanette W. Johansson and Rasmus v Z.Borberg
Supervisor: Lotte Petersen, lector, master in rehabilitation.
Bachelor’s degree in Physiotherapy, University College Sealand, Campus 
Næstved, professions project, June 2011.

Contact: Rasmus v Z. Borberg, email: ra.ze.bo@gmail.com.

Background: Every year approximately 11.000 Danes are diagnosed with 
embolia, thrombosis or local brain haemorrhage. Consequently 90 % of all 
incidents are followed by paresis of the upper extremity. This often causes the 
hemiplegic shoulder pain (HSS) phenomenon for this specific group of patients. 
This kind of pain often has significant effects on level of function and quality of 
life.

Purpose: To investigate, if TENS can reduce HSS during a period of time, and to 
further asses that patients receiving pain reducing treatment improve quality of 
life. 

Materials and methods: We have developed a quasi-experimental single-
system-study with ABA-design and follow-up. We had 3 participants, each 
receiving 30 minutes conventional and burst TENS twice daily during a period of 
three weeks. Numeric ranking scale (NRS) and McGill Pain Questionnaire (MPQ) 
were used for pain registration and Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-
QOL) was used as a measurement tool as well.

Results: Intensive burst and conventional TENS-treatment twice a day during a 
three week period has reduced our patients hemiplegic shoulder pains with a 
positive effect of 72-100 %, NRS-measured on a daily basis. Decrease in pain 
has improved quality of life with 20-29 % and the decrease is seen from the first 
A-period until follow-up. Subject, however is a small climb from the second A-
period until follow-up. 

Conclusion: Daily treatment with TENS can substantially reduce hemiplegic 
shoulder pain, and therefore positively improve quality of life. MQP and SS-QOL 
are, however not valid measurement tools regarding our group of patients. 
Furthermore a prolonged effect is seen from the first A-period until follow-up.

Perspective: A RCT-study is needed, based on our pilot-project. In a 
longer perspective, that study could form the basis for a rehabilitation 
implementation of TENS in future treatments. 

Keywords: Hemiplegic shoulder pain (HSS), electrical stimulation, 
transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), quality of life, 
treatment.
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1.0 Indledning
1.1 Baggrund
Apoplexia cerebri er den hyppigste 

årsag til invaliditet i den voksne 
befolkning. Hvert år rammes cirka 

11.000 danskere enten af en 
emboli, trombose eller lokal 

blødning i hjernen. 20 % overlever 
ikke det akutte stadie og mange 

dør senere af følgesygdomme1. 
Der er cirka 30.000-40.000 

danskere, der lever med følgerne 
af apopleksi (1).

Apoplexia cerebri er den sygdom, 

der koster samfundet flest 
ressourcer, svarende til 2,7 

milliarder kr. på årsbasis, og ifølge 
Sundhedsstyrelsen runder beløbet 

til sygehusudgifter en milliard 
kroner årligt (1).

Roy et al. viser (2), at patienter 
med hemiplegiske skuldersmerter 

(HSS) i gennemsnit er indlagt cirka 
én måned længere i forhold til 

patienter uden skuldersmerter - 
derfor koster disse patienter 

samfundet mere. Det er vigtigt at 
finde en behandling, som er 

smertereducerende og effektiv, 
hvorved de samlede 

sundhedsomkostninger kan 

reduceres.

Hemiplegiske skuldersmerter er et 
ofte forekommende fænomen, der 

observeres hos patienter med 
apopleksi. Der er stor variation i 

incidensen af smerterne og det 
anslås, at mellem 16-84 % udvikler 

denne problematik (3) (4). 
Forskellige definitioner på 

skuldersmerter og patientgruppens 
grad af apopleksi, kan være en af 

årsagerne til de store variationer i 
incidensen (3) (4) (5).

Studier tyder på, at skuldersmerter 

hæmmer rehabiliteringsprocessen, 
da patientens fokus flyttes fra 

behandlingen til smerterne. 
Smerterne påvirker ofte både 

træningen, ADL-aktiviteter samt 
livskvalitet (5). Patienten inddrager 

ikke den hemiplegiske arm af frygt 
for, at bevægelse medfører smerte. 

Det kan på sigt medføre kroniske 
smertetilstande, depression og 

manglende engagement i 
rehabiliteringen (6).

Adskillige behandlingstilgange er 

beskrevet af Snels et al. og 
anvendt til patienter med HSS med 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

1 Eksempelvis pheumoni, dyb venetrombose i UE og underernæring
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varierende grad af succes (3). De 

hyppigst undersøgte 
behandlingstilgange er elektrisk 

stimulering, længerevarende 
passiv udspænding, anvendelse af 

slynger, bandagering, cryoterapi, 
oral analgetika, intraartikulære 

injektioner af kortikosteroider samt 
intramuskulære injektioner af 

muskelafslappende præparater. 
Turner-Stokes & Jackson fastslår, 

at der er moderat evidens for, at 
funktionel elektrisk stimulering 

(FES) og konventionel transkutan 
elektrisk nervestimulering 

(konventionel TENS) kan afhjælpe 
subluksation og skuldersmerter (5). 

Ovenstående studier konkluderer, 
at behandlingen kræver en 

multidisciplinær tilgang. Både 
anvendelsen af TENS og den 

tværfaglige indsats har behov for 
yderligere videnskabelig forskning.

Derfor fandt vi det interessant, at 
undersøge om der findes en 

behandlingsmetode, som effektivt 
kan reducere HSS. Gennem vores 

litteratursøgning havde vi en 
oplevelse af, at der er lavet mere 

forskning på FES end på burst og 
konventionel TENS. Derfor vil vi 

undersøge de to sidstnævnte 
former yderligere. 

1.2 Forforståelse
Vores forforståelse vil blive 

præsenteret i følgende afsnit. Vi er 
opmærksomme på, at dette er et 

kvantitativt  studie, men imidlertid 
benyttes forforståelsen, da det 

tydeliggør vores fordomme og 
forventninger til projektet.

Gennem vores praktikker har vi 

fået en klar oplevelse af, at HSS 
hovedsageligt forstærkes af 

uhensigtsmæssig håndtering og 
lejring under 

sygehusindlæggelsen. Derudover 
har vi indtryk af, at el-stimulering 

ikke anvendes i 
rehabiliteringsprocessen. Det kan 

der være flere årsager til: Vi mener, 
at det kan skyldes behandlernes 

manglende kendskab til 
forskningen på området samt 

manglende retningslinjer til 
anvendelse af TENS, hvad angår 

placering, dosering og tid. 
Derudover kan det tænkes, at 

terapeuternes travle hverdag 
begrænser det ressourcemæssige 

overskud til at anvende TENS, idet 
de forventer, at det er svært at 

betjene.
Dette modstrider vores teoretiske 

viden og praktiske erfaring om 
TENS. Vi havde en forventning om 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi
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en smertereducerende effekt på 

HSS og desuden at denne ville 
påvirke livskvaliteten i positiv 

retning. 

1.3 Formål
Forskningsstudier omhandlende 
postopererede, kroniske 

smertepatienter og reumatologiske 
patienter viser, at TENS kan 

reducere smerterne (7) (8) (9) (10). 
Specifikt på vores målgruppe viser 

studier (11) (12) med 
behandlingsformen FES og 

intramuskulær neuromuskulær 
elektrisk stimulation, at disse 

behandlingsformer har en 
smertereduktion på HSS. Disse 

studier har udover smerterne også 
målt på subluksation og 

funktionsevne. Der findes få 
studier, som har afprøvet 

konventionel og burst TENS 
specifikt på patienter med 

hemiplegi og målt på en subjektivt 
vurderet smertereduktion (13). De 

fleste studier med TENS måler på 
funktionsevnen/bevægeudslaget, 

men viser ikke noget entydigt om 
effekten til HSS.

Formålet med dette projekt er, at 

undersøge om TENS kan reducere 
HSS hos patienter med apopleksi 

over en begrænset tidsperiode. 

Derudover vil vi vurdere, om den 
formodede smertereduktion 

forbedrer deltagernes livskvalitet. 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi
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1.4 Problemformulering
I hvor høj grad kan intensiv 

behandling med konventionel og 
burst TENS to gange dagligt i tre 

uger nedsætte skuldersmerter hos 
patienter med hemiplegi, målt ved 

deltagernes subjektive vurdering af 
disse via en numerisk rangskala og 

McGill Pain Questionnaire? 

Og i hvor høj grad påvirker en 
eventuel smertereduktion 

deltagernes livskvalitet målt med 
Stroke Specific Quality of Life 

Scale? 

Derudover vil vi undersøge om 
ovennævnte behandlingsformer 

har en smertereducerende effekt 
tre uger efter endt behandling.

1.4.1 Definition af 
meningsbærende begreber
Hemiplegi
Nedsat kraft i muskulaturen i den 

ene ansigts- og kropshalvdel (14).

Burst TENS 
Sensorisk og motorisk el-

stimulering, som fremprovokerer 
kraftig muskelkontraktion og 

udnytter Gate control-teorien (15).

Konventionel TENS

Sensorisk el-stimulering, som 
udnytter Gate control-teorien (15).

Livskvalitet 

Vi har valgt at definere livskvalitet 
ud fra WHO:

“ Quality of Life as individuals 
perception of their position in life in 

the context of the culture and 
value systems in which they live 

and in relation to their goals, 
expectations, standards and 

concerns. It is a broad ranging 
concept affected in a complex way 

by the person's physical health, 
psychological state, level of 

independence, social 
relationships, personal beliefs and 

their relationship to salient features 
of their environment” (16).

Smerte

Smerte er defineret som 
”ubehagelig sensorisk og 

emotionel oplevelse forbundet 
med aktuel eller potentiel 

vævsskade eller beskrevet som 
sådan skade” jævnfør International 

Association for the Study of Pain 
(IASP 1994)(17).

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi
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2.0 Teori
Vi vil i det følgende afsnit give en 
beskrivelse af tilstande relateret til 
den hemiplegiske skulder samt 
gennemgå grundlaget for 
behandling med TENS i forhold til 
hemiplegiske skuldersmerter 
(HSS).

2.1 Den hemiplegiske 
skulder 
En apopleksi efterfølges i 90 % af 

tilfældene af en slap parese, som 
over tid kan udvikle sig til en 

spastisk parese, som sequelae 
efter apopleksi. Flere studier 

antyder, at paresen har betydning 
for udviklingen af HSS (5). 

Smerterne er af neuropatisk 
karakter, hvilket betyder, at der er 

sket en ændring af de sensoriske 
signaler til centralnervesystemet 

(CNS) (17).
Studier peger på, at patienter med 

apopleksi kan udvikle en 
smertefuld skulder i den akutte 

fase2. I et studie af Roy et al., 
påvises en sammenhæng mellem 

skuldersmerter, ringe forbedring af 

armfunktionen, længere 
indlæggelsesperioder samt færre 

udskrivelser til hjemmet, målt over 
de første 12 uger efter 

apopleksiens indtræden. Wanklyn 
et al. påpeger, at op til otte uger 

efter udskrivelsen er incidensen for 
skuldersmerter forøget. Studiet 

peger på, at skuldersmerter efter 
udskrivelsen opstår som følge af 

uhensigtsmæssig håndtering af 
overekstremiteten (2) (5) (19). De 

konkluderer, at den smertefulde 
skulder kan opstå både under 

indlæggelse og efter udskrivelsen. 

Der er stor uenighed omkring 
årsagsmekanismerne bag 

udviklingen af HSS. Ryerson & 
Levit påpeger, at det kan skyldes, 

at hemiplegi ændrer de 
biomekaniske forhold i skulderen, 

grundet ændret neuralt drive, fordi 
CNS er beskadiget. Dette 

kompromitterer både stabiliteten 
og mobiliteten, herunder nedsat 

motorisk kontrol og udvikling af 
kompensationsmønstre. Disse 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

2 Den akutte fase er af varierende længde. Nogle patienter er færdigudredt og i stabil fremgang efter et
døgn. Hos andre kan progression af symptomerne og komplikationer medføre, at den akutte (ikke stabile)
fase kan være af ugers varighed (18).

Teori 12



ændringer er ikke 

smerteprovokerende i sig selv, 
men langt de fleste patienter 

udvikler skuldersmerter i løbet af 
de første 12 uger efter apopleksien 

(2). Sekundært ses forandringer af 
det omkringliggende væv og 

glenohumeral subluksation (20) 
(21). Udover subluksation3 kan 

andre sequelae være 
sensibilitetsforstyrrelser4 og 

ændret tonus5 (4). Derfor er der 
ikke en klar årsag til udviklingen af 

smerterne, hvilket gør det relevant 
at anvende TENS, da vi behandler 

symptomatisk.

2.2 Elektrisk stimulering 
Transkutan elektrisk 

nervestimulation (TENS) er den 
overordnede betegnelse for 

forskellige elektriske 
stimulationsformer.

Der findes tre former for TENS: 
Funktionel, konventionel og burst. 

De har alle tre til formål at 
smertereducere, hvilket sker ved 

en frekvens på 50-120 Hz. Den 
bedste effekt opnås ved en 

frekvens på 80 Hz (15). (se Figur 1)

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

3 Ved subluksation er der en delvis adskillelse mellem ledfladerne på caput humeri og cavitas glenoidale (22)

.4 Sensibilitetsforstyrrelser forekommer, når nerverne beskadiges, hvilket medfører at det sensoriske input til 
CNS bliver forstyrret. Derfor sendes signalerne enten anderledes eller slet ikke.(23)

5 Øget tonus skyldes plastiske forandringer i de synaptiske forbindelser og defineres som den oplevede 
modstand ved passiv bevægelse (21).

Teori 13

Figur 1 (25)

Optimal Frequency for TENS

Best pain-relieving 
effects probably 
achieved with a 
freqency of 80 Hz 
(Freely derived from Sjølund 
& Ericon 1985, Johnson et 
al. 1990

Treatment 
frequency

Pain relieving 
effect (%)



2.2.1 Konventionel TENS
Konventionel TENS er højfrekvent 

sensorisk stimulering, hvor der 
arbejdes ved lav intensitet (se figur 

2). Patienten mærker en tydelig 
snurren eller rislen, som ikke må 

være ubehagelig, og der må ikke 
forekomme muskelkontraktion. 

Den ideelle behandlingsstyrke 
findes ved at skrue op, til patienten 

kan mærke det - herefter fordobles 
styrken. 

For at få bedst mulig effekt af 
behandlingen, skal elektroderne 

placeres lige over det 
smertegivende rygmarvssegment. 

På den måde udnyttes Gate 
control (se afsnit 2.3). 

2.2.2 Burst TENS
Burst TENS er en kombination af 
sensorisk og motorisk stimulation, 

hvorved begge nervetyper 
påvirkes, hvilket aktiverer Gate 

control-mekanismen og udløser 
endorfiner6.

Behandlingen fremprovokerer en 
kraftig kontraktion i en specifik 

muskel. Patienten vil samtidig føle 
en snurren eller rislen under 

elektroderne. Der arbejdes med 
pulstog af lav frekvens; det vil sige 

at antallet af udslag er lavt, men 
både frekvensen og intensiteten er 

høj (se figur 3 (15)). Princippet bag 
burst TENS er, at styrken skrues 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

6 Et morfinlignende hormon - det kraftigste smertestillende hormon vi har i kroppen. Det udløses i hjernen ved 
høj muskelaktivitet og føres gennem blodet og cerebrospinalvæsken til hele kroppen (15).

Intensitet

Tid

Figur 2 (15): Høj frekvens, kort impulstid, lav intensitet [Konventionel TENS]

Intensitet

Tid

Figur 3 (15): Høj frekvens, kort impulstid, høj intensite, i pulstog [burst TENS]
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op til deltagerens maksimale 

tolerancetærskel for smerte.
Vi ved, at behandling indenfor 

samme myotom, som den 
smertende muskel, udskiller 

endorfiner til hele segmentets 
innervationsområde. Denne 

metode har vi valgt at bruge lokalt 
på en specifik muskel på baggrund 

af vores viden om, at jo flere 
nervesignaler der bliver inhiberet, 

jo større er smertelindringen (15). 
Derfor kombinerer vi burst og 

sensorisk TENS.

2.2.1 Funktionel Elektrisk 
Stimulation
FES er en behandlingsmetode, der 
fremprovokerer en langsom 

muskelkontraktion, som kan 
bruges funktionelt i 

genoptræningen. Det vil sige, at 
FES er burst med en gradvis 

opstigende og faldende rampe, 
der ligner det normale funktionelle 

muskelfiberaktiveringsmønster, 

hvilket muliggør patientens 

medvirken (se figur 4).

Da FES er en del af TENS, afviger 
teorien om blandt andet 

muskelstimulans, 
elektrodeplacering, 

behandlingsmetode og effekt ikke 
meget fra hinanden.Derfor 

inddrager vi forskning baseret på 
resultater med begge 

behandlingsformer til at 
underbygge vores studie.

 
Under alle TENS-formerne sker en 

elektrolyse7 under stimuleringen, 
hvor kroppens vandmolekyler 

bliver til ioner og dermed elektrisk 
ladet. Dette gør kroppen til en god 

leder for strøm (15).

Baggrunden for den 
smertereducerende effekt ved 

TENS, bygger på Gate control-
teorien, som vil blive beskrevet 

nærmere i følgende afsnit.

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

7 Når der sættes strøm til en væske indeholdende vand, skilles molekylerne ad og bliver til elektrolytter (15).

Intensitet

Tid

Figur 4 (15): Serie af enkeltimpulser der danner et såkaldt pulstog (hver vogn i toget er en 
bifasoslk asymmserisk firkantimpuls). [Funktionel
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2.3 Gate Control
Gate control-teorien er 

oprindeligt udviklet i 1965 
af Melzach og Wall (23). 

Den er baseret på en 
undren over, hvorfor det 

hjælper at gnide sig dér, 
hvor man føler smerte og 

tager udgangspunkt i de 
impulser, der sendes ved 

smertepåvirkning. TENS 
udsender elektriske 

impulser, der påvirker 
hjernens opfattelse af 

smerte, hvorved gaten 
lukkes.

Overordnet findes der to 

typer nervefibre: De tykke 
myeliniserede, ikke-smerteledende 

fibre (Aα, Aβ og Aδ) findes i hud, 

muskler, sener og led og aktiveres 
ved lavere intensitet end de tynde 

og leder signaler fra 
mekanoreceptorerne.

De tynde, ikke-myeliniserede, 

nociceptive fibre (Aδ og C) 

aktiveres, når de påvirkes kraftigt 

(17). 

Gaten kan lukkes på tre måder: 
Ascenderende, descenderende og 

på segmentært niveau. 

Ved ascenderende 

smerteregulation sendes signal fra 

Aδ- og C-fibrene til baghornet i 

medulla spinalis, hvor der sker en 

overførsel af smertesignaler via 
synapser. Signalerne sendes 

langsomt, da fibrene ikke er 
myeliniserede, og derved 

registreres påvirkningen først og 
derefter selve smerten. 

Signaloverførselen kan afbrydes 
ved præ- eller postsynaptisk 

inhibering. Smertesignalet sendes 
via synapser videre gennem 

medulla spinalis til thamalus og 
videre til cortex (se figur 5). Herved 

bliver vi opmærksomme på 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi
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smerten og reflektorisk gnides der 

på det beskadigede område. Dette 

medfører en øget aktivitet i Aβ-

fibrene (mekanoreceptorerne), som 

sender signaler til et hæmmende 
interneuron i substantia gelatinosa 

i baghornet. Det betyder, at 
signalerne fra de nociceptive fibre 

bliver overdøvet og resulterer i en 
smertedæmpning.

Ved descenderende 

smerteregulation sker inhiberingen 
fra CNS. Grundet øget aktivitet i 

særlige dele af hjernen8 (23), 
sendes signaler gennem Medulla 

spinalis til baghornet, hvorved 
gaten lukkes.

Det er endnu uvist hvad der 
udløser den øgede aktivitet, men 

forskning har vist, at neuronerne er 
meget påvirkelige overfor 

eksempelvis endorfiner, som 
udløses ved længerevarende fysisk 

aktivitet. Det samme sker under de 
muskelkontraktioner, som udløses 

ved burst TENS (23).

Ved segmentær smertehæmning 
lukkes gaten direkte på 

rygmarvssegmentet (17) -

eksempelvis når konventionel 

TENS anvendes.

2.4 TENS til hemiplegiske 
skuldersmerter
Vi vil i det følgende afsnit 
sammenholde forskningen, 

vurdere de enkelte studier samt 
begrunde udvælgelsen af 

elementer, som kan overføres til 
vores studie. 

Forskningsartiklerne er tvetydige 
omkring behandlingens varighed 

per gang, antal behandlinger per 
dag og den samlede 

behandlingsvarighed. 

Church et.al. konkluderer, at 
konventionel TENS kan være med 

at forværre armfunktionen hos 
patienter med apopleksi i den 

akutte fase, da der bliver skabt en 
øget bevægelighed, og dermed en 

øget risiko for over-use9og 
subluksation (26). Grundet dette 

har vi valgt, at et af vores 
inklusionskriterier er smerte i 

minimum 12 uger og som 
beskrevet i formålet har 

behandling med TENS vist god 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

8 Hypothalamus, den grå substans omkring aquaductus cerebri i mesencephalon og i formation reticularis (23).

9 Kronisk skade, som udvikles over længere tid ved lav belastning (25).
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effekt på blandt andet kroniske 

smerter10.

Price & Pandyan (27) og Sonde et 
al. (28) påviser ingen signifikant 

smertereduktion med konventionel 
TENS, men en forbedring af 

funktionsniveau og passiv 
udadrotation. Det er vores 

vurdering, at studierne ikke 
forholder sig kritisk til hvad det 

øgede funktionsniveau og den 
passive udadrotation skyldes. De 

finder umiddelbart ingen reduktion 
i smerten, men deres målinger 

bygger kun på to VAS-
registreringer: Én før og én efter 

studiets start. Vi vurderer, at de 
sparsomme målinger ikke er et 

tilstrækkeligt grundlag at 
konkludere på effekten af 

konventionel TENS til HSS. Hvis 
de målte hyppigere mellem start- 

og slutmålingen, kunne de 
registrere om HSS faldt i den 

mellemliggende periode. Herved 
kunne de muligvis have fundet en 

signifikant smertereduktion. 
Derimod har vi fundet et studie, 

der benytter FES (11), som vi har 
anvendt til at underbygge vores 

forventning om, at elektrisk 
stimulering kan reducere HSS. 

Studiet konkluderer, at FES har 

signifikant effekt på 
smertereduktion og subluksation. 

Chantraine et al. har foretaget 
målinger med anvendelse af VAS 

én gang om måneden i seks 
måneder, for at dokumentere et 

fald i den subjektivt vurderede 
smerte hos deltagerne. Vi stiller 

spørgsmålstegn ved det lave antal 
af målinger, som danner grundlag 

for, at de konkluderer en signifikant 
smertereduktion.

Vi valgte, at måle dagligt for at 
kunne registrere og dokumentere 

om smerten ændres undervejs i 
behandlingsforløbet, hvis det viste 

sig at smerterne var status quo 
ved start- og slutmålingen. Vi var 

interesseret i at måle en 
smertereduktion og valgte ikke at 

medtage funktion eller 
subluksation som måleparameter. 

Dette fravalg skyldes, at der ligger 
en del forskning, som undersøger 

funktionsniveauet og få studier, der 
måler direkte på smerte. Derfor var 

vi opmærksomme på, at det kun er 
smerteelementerne, som vi kunne 

overføre til vores studie. 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

10 Smerter > 12 uger.
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I tilrettelæggelsen af det 

tidsmæssige perspektiv i 
behandlingsforløbet, i forhold til 

den samlede behandlingstid og 
varigheden af de enkelte 

behandlingsseancer, har vi taget 
udgangspunkt i studier af Leandri 

et al., Kobayashi et al., Johnson et 
al. og Webster (13) (29) (30) (31) 

(32). Leandri et al. har inddraget 60 
deltagere med HSS efter apopleksi 

og behandlet med konventionel og 
burst TENS. Studiet konkluderer, 

at behandlingsformen ikke kun gav 
symptomatisk lindring, men havde 

en smertereducerende effekt én 
måned efter endt behandling. 

Grundet smertereduktionen var der 
statistisk signifikante forbedringer 

af Passiv Range Of Motion (PROM)
11. Deltagerne har modtaget vanlig 

fysioterapi og derudover fået 12 
behandlinger over fire uger. 

Kobayashi et al. har målt på 
subluksation og abduktion på 24 

deltagere, som fik 15 minutters 
behandling om dagen i seks uger 

med FES. Studiet konkluderer, at 
FES kan nedsætte subluksation og 

øge muskelaktiviteten. Vi vurderer, 
at studiet ikke er direkte 

overførbart til vores, fordi de 
effektmåler på andre parametre, 

men eftersom behandlingens 

varighed og type har vist god 
effekt, vil vi benytte dele af disse 

elementer til planlægningen af 
vores behandlingsforløb. 

I forhold til de enkelte 
behandlingers varighed, har 

Johnson et al. og Webster et al. 
(30) (31) (32) påvist en 

smertereducerende 
behandlingseffekt af konventionel 

TENS efter 20-30 minutter og at 
varigheden efterfølgende vedbliver 

i to-fire timer. I forhold til burst 
TENS påvises der 

behandlingseffekt efter 30-40 
minutter, og den efterfølgende 

virkning vedbliver længere tid end 
konventionel TENS. 

På baggrund af ovenstående vil vi 

undersøge, om det er muligt at 
skabe gode resultater på 

smertereduktion ved at give et kort 
og intensivt forløb med to daglige 

behandlingsseancer. Vi har valgt at 
give 30 behandlinger over tre uger, 

sideløbende med at deltagerne 
bibeholder deres vanlige 

fysioterapi. Hver enkelt 
behandlingsseance varer 30 

minutter, og der er to-to en halv 
time mellem hver behandling. Vi 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

11 Bevægelse udført aktivt af terapeut på passiv patient.

Teori 19



har givet første behandling om 

formiddagen og anden gang over 
middag. Hermed vil deltagerne 

være smertelindret i deres mest 
aktive perioder i løbet af dagen.   

Vi er opmærksomme på, at en 
smertereduktion kan medføre øget 

bevægelighed, men det anvendes 
ikke som effektmål i vores studie, 

fordi det bekræftes i de studier vi 
tidligere har nævnt. Samtidig 

gjorde vi opmærksom på i 
formålet, at der er få studier som 

udelukkende anvender 
smertereduktion som effektmål.  

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi
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3.0 Metode
Dette studie indeholder kvantitativt 

datamateriale, som favner både 
human- og naturvidenskaben. Her 

anvendes begreberne idiografisk 
og nomotetisk videnskab. Den 

idiografiske videnskab kommer til 
udtryk, når vi præcist beskriver de 

enkelte deltageres individuelle 
smertereduktion ud fra deres 

særlige karaktertræk og ikke 
generaliserer dem. Den 

nomotetiske videnskab er med til 
at forklare og generalisere 

årsagssammenhængene bag 
hemiplegiske skuldersmerter (33). 

Vi vil gerne kunne generalisere 
mere ud fra vores fund, men dette 

er ikke muligt grundet det lave 
deltagerantal.

For at belyse den beskrevne 

problemstilling, har vi valgt et 
quasieksperimentelt, prospektivt 

studie udformet som til et single-
system-study med ABA-design og 

follow-up. Herved afdækker vi 
hvorvidt en bestemt 

behandlingstype i praksis har en 
virkning på en specifik gruppe af 

mennesker, som alle opfylder 
vores in- og eksklusionskriterierne 

(se afsnit 3.4.2) (34) (35).  

Ved dette design indsamles data 

om deltagerne i den første A-
periode og derefter udføres 

intervention i B-perioden. I den 
sidste A-periode retestes 

deltagerne og der indsamles igen 
data. Herefter følger en periode, 

hvor deltagerne ikke modtager 
TENS, hvorefter der laves follow-

up. Sidstnævnte var for at vurdere, 
om der var behandlingseffekt tre 

uger efter endt behandling med 
TENS. Vi besluttede, at A-

periodernes varighed var fem dage 
for at registrere deltagernes 

smertemønster og B-perioden var 
tre uger. Efter den sidste A-periode 

og til vores follow-up, gik der tre 
uger og selve follow-up-perioden 

var af fem dages varighed. 
Ét gruppemedlem var tester i A-

perioderne og et andet medlem 
var behandler i B-perioden. 

Testerens opgave var, at 
undersøge deltagerne og fastsætte 

hvor behandlingselektroderne 
skulle sidde. 

Fordelen ved metoden var, at det 

gav os mulighed for at indsamle en 
mængde dybdegående data på få 

deltagere, som grundigt kunne 
analyseres. Derudover giver vi 

læseren en grundig beskrivelse af 
vores intervention samt de 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi
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ræsonnementer vi gjorde os, som 

danner baggrund for vores 
handlinger og beslutninger. 

3.1 Litteratursøgning
Indledningsvist har vi lavet MeSH 

terms for at systematisere 
litteratursøgningen i baserne 

PubMed, PEDro, CINAHL og 
Cochrane Library. Søgeordene har 

været Transcutaneous Electric 
Nerve Stimulation, Electric 

Stimulation Therapy, Electric 
Stimulation, Hemiplegia, Shoulder 

pain, pain og stroke. Herefter 
opsatte vi følgende limits sprog 

(dansk, engelsk, norsk og svensk), 
skuldersmerter over 12 uger og 

forsøg afprøvet på mennesker (se 
bilag 1). Vi har hovedsageligt søgt 

litteratur i PubMed, som primært er 
anvendt. PubMed er valgt, fordi vi 

har lagt vægt på peer-reviewed 
litteratur. 

Derudover har vi anskaffet litteratur 

ud fra referencelister i de fundne 
studier. 

Ud fra evidenshierarkiet har vi 
hovedsageligt udvalgt studier, som 

ligger på de to øverste niveauer, 
nemlig systematiske reviews eller 

RCT- studier12 (se figur 6). Når 
dette ikke har været muligt, har vi 

valgt studier fra et lavere 
evidensniveau. Alle studierne er 

kritisk vurderet ud fra 
Sundhedsstyrelsens checklister 

(37) for at sikre høj evidens til at 
underbygge vores studie (se bilag 

2).

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

12 Læs nærmere beskrivelse af evidensniveauerne på University of Oxford, Centre for Evidence Based 
Medicine’s hjemmeside) (University of Oxford, Centre og Evidence Based Medicine’s hjemmeside http://
www.cebm.net/index.aspx?o=1025 

Figur 6 (36): Evidenhirakiet
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3.2 Måleredskaber
Til at dokumentere 

behandlingseffekten benyttede vi 
Numerisk Rangskala (NRS) til 

daglig smerteregistrering, McGill 
Pain Questionnaire (MPQ) til 

ugentligt registrering af smerten og 
Stroke Specific Quality of Life 

Scale (SS-QOL) til registrering af 
ændringer i livskvaliteten én gang i 

hver periode. Samtidig har vi 
udarbejdet et behandlingsskema, 

som anvendes til registrering af 
den daglige smerte før og efter 

hver TENS-behandling, målt på 
NRS.

Vi vil i dette afsnit præsentere de 
tre måleredskaber og hvordan de 

anvendes.

3.2.1 Numerisk rangskala
NRS består af en talrække fra 0 – 
10 til subjektiv smertevurdering, 

hvor 0 er ingen smerte og 10 er 
den værst tænkelige smerte. Det 

er vigtigt, at patienten forstår den 
anvendte skala, og at behandleren 

sikrer sig en fælles forståelse 
indbyrdes med denne. 

På baggrund af en vurdering af 
Visuel Analog Skala (VAS) og NRS 

(38) (39), har vi selv udarbejdet et 
skema til at registrere de daglige 

smerte patienten føler ”i ro”, ” i 

aktivitet” og ”om natten”.  Tallene 

angiver et gennemsnit over hele 
dagen/natten (se bilag 3). 

Vi vurderede, at vores deltagere 
kognitivt var i stand til at anvende 

NRS på baggrund af vores in- og 
eksklusionskriterier samt 

fysioterapeutiske undersøgelse. 
Der er ingen evidens for, at NRS er 

dårligere eller bedre end VAS (38).

3.2.2 McGill Pain 
Questionnaire
Vi anvendte MPQ (se bilag 4) 
løbende hver uge under hele 

forløbet for at kunne registrere, om 
smerten flyttede sig rent fysisk 

eller om karakteren ændrede sig. 
Dette er et supplement til NRS og 

giver et mere detaljeret billede af 
smerteoplevelsen.

MPQ er delt op i tre dele: 
smertestyrke, som afdækker 

intensiteten af smerten; 
smertetegning, der afdækker 

lokaliteten af smerten; 
smertemønster, som afdækker 

hvordan smerten karakteriseres 
ved brug af 78 beskrivende ord 

(40). MPQ giver en kvalitativ 
smerteprofil og må betragtes som 

en udvidet smerteundersøgelse. 
Testen er valideret på den danske 

normalbefolkning, hvorfor det bør 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi
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overvejes, om deltagerne har 

sprog og forståelse nok til at 
udføre den i praksis. Tuner-Strokes 

og Jackson påpeger problemer 
ved anvendelse af MPQ til 

patienter med kognitive skader (5). 
Vi vurderede, at vores deltagere ud 

fra inklusionskriteriet om kognitivt 
at kunne modtage, forstå og afgive 

realistisk og relevant information, 
var i stand til dette eksempelvis 

med hjælp fra testeren. Vi var 
opmærksomme på, at denne kan 

have påvirket deltagerne, hvilket vi 
forholder os til i 

diskussionsafsnittet. 
Derudover skal det nævnes, at vi 

ikke har kunnet finde andre 
relevante metoder anvendt i 

forskningsartiklerne eller 
litteraturen til at afdække disse 

smerteændringer.

3.2.3 Stroke Specific Quality 
of Life Scale
Da smerten kan have konsekvens 
for deltagernes dagligdag, er det i 

den forbindelse interessant at 
undersøge om en eventuel 

smertereducering forbedrede 
deres livskvalitet. Derudover kan 

dette skema bruges, hvis 
smerterne ikke er målbart 

reduceret, men muligvis har haft 

indflydelse på livskvaliteten. 

I vores valg af måleredskaber til 
livskvalitet, har vi vurderet flere 

forskellige skemaer.
EuroQOL - EQ5D blev fravalgt 

fordi den beskriver livskvalitet 
generelt, ikke er særlig følsom over 

for ændringer, ikke er 
diagnosespecifik og blev oversat til 

dansk i 1996, men det har ikke 
været muligt at fremskaffe denne 

version. 
SF36 er oversat til dansk, men 

blev fravalgt fordi den ikke er 
diagnosespecifik. Samtidig 

spørger det ind til de sidst fire 
uger, hvilket gør at vi ikke havde 

mulighed for at anvende den 
ugentligt i interventionen, men kun 

i den første A-periode samt follow-
up.

Derfor har vi valgt SS-QOL (se 
bilag 5), som er oversat til dansk, 

valideret på og udviklet i 
samarbejde med danske patienter 

med apopleksi (41) (42). Samtidig 
måler det på funktionsniveau holdt 

op imod livskvalitet og vi mener, at 
dele af det nedsatte 

funktionsniveau kan skyldes 
smerte og derfor kan påvirke 

livskvaliteten, hvilket gør det 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi
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relevant at anvende SS-QOL på 

vores deltagere. 
Skemaet indeholder 49 spørgsmål 

omhandlende nuværende funktion 
inden for den sidste uge samt 13 

spørgsmål, der sammenligner med 
funktion før apopleksien. 

Spørgsmålene er delt op på 12 
områder:

Egenomsorg, syn, sprog, mobilitet, 
arbejde/husarbejde, funktion i 

overekstremiteten, 
koncentrationsevne, personlighed, 

humør, familiære roller, sociale 
roller og energi.

Pointskalaen går fra 1-5, hvoraf 5 
er den bedste score, hvorfor der 

kan udregnes en samlet score for 
livskvaliteten.

Ud fra vores inklusionskriterier om 

kognitivt at kunne modtage, afgive 
og forstå realistisk og relevant 

information, vurderede vi, at SS-
QOL kunne anvendes til vores 

deltagere. Efterfølgende er vi 

blevet opmærksomme på, at 
spørgeskemaets omfang kan have 

påvirket deltagernes evne til at 
svare, hvilket vi uddyber i 

diskussionsafsnittet.

3.3 Materiale
Princippet bag TENS-
behandlingen er en serie af korte 

og svage impulser. Disse 
udsendes ved hjælp af en lille 

generator, som via små elektroder 
på patientens hud, danner et 

lukket kredsløb.

University College Sjælland, 
Campus Næstved, har stillet to 

ULTIMA E.M.S. apparater til 
rådighed. Da apparaterne ikke kan 

køre flere forskellige typer af TENS 
samtidig, er der anvendt to 

apparater til hver behandling - et til 
burst TENS (program T) og et til 

konventionel TENS (program S).
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• Seks forvalgte muskeltræningsprogrammer
• To manuelle træningsprogrammer
• Programlås for enkel betjening
• To kanaler
• Symmetrisk alternerende funktion
• To TENS-smerteprogrammer
• Amplitude: 90 mA over femten trin
• Spænding: 132 V i åbent kredsløb
• Vægt: 150 gram

Figur 7 (43): Uiltima E.M.S.
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S-Programmet er 

forudprogrammeret til en frekvens 
på 110Hz og en impulsbredde på 

50 μs. Da vi ved, at der opnås en 

maksimal smertelindring ved en 
frekvens på 80 Hz, er denne 

frekvens anvendt (15).

T-Programmet er 
forudprogrammeret til et pulstog 

på 2 Hz indeholdende 7-9 
enkeltimpulser, en frekvens på 110 

Hz, som vi ændrede til 80 Hz, og 

en impulsbredde på 50 μs.

Elektroderne var af mærket ENRAF 

og var henholdsvis 32mm i 
diameter og 50x50mm. De små, 

runde elektroder blev brugt til 
konventionel TENS på segmentet 

og de firkantede elektroder blev 
brugt til burst TENS lokalt på 

musklen. 

3.4 Intervention
I det følgende vil vi beskrive 
udvælgelsen af hvilke kriterier der 

gjorde, at netop vores deltagere 
blev udvalgt; processen med at 

lave en aftale med et kontaktsted 
for at skaffe deltagere, vores 

fremgangsmåde under studiet 
samt etiske overvejelser før og 

under forløbet.

3.4.1 Etiske overvejelser før
Før studiet påbegyndtes 

kontaktede vi Hans Okkels Birk fra 
Videnskabsetisk Komité i Region 

Sjælland i forhold til det etiske 
aspekt om, at vi påfører strøm til 

mennesker. Dette var for, at 
undersøge om studiet havde 

anmeldelsespligt. Vores studie 
krævede ikke anmeldelse, da vi 

ikke havde en kontrolgruppe og da 
studiet havde karakter af et ”fase 

IV”-studie og derfor ikke skabte ny 
viden, men efterprøver 

eksisterende viden på området (se 
bilag 6). 

Da dette projekt indebar, at vi 
påførte kroppen strøm, har vi gjort 

det klart for deltagerne, at deres 
integritet og medbestemmelse 

respekteres, så vi ikke overskrider 
deres grænser. Derfor har 

deltagerne haft indflydelse på 
strømstyrken. Vi var 

opmærksomme på deltagernes 
velbefindende ved at spørge ind til 

dem under behandlingen. 
Derudover har vi lagt stor vægt på, 

at deltagerne til en hver tid kunne 
træde ud af studiet - også selvom 

de havde underskrevet 
samtykkeerklæring (se bilag 7). 
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3.4.2 In- og 
eksklusionskriterier
Inden vi søgte deltagere, havde vi 

opsat in- og eksklusionskriterier. 
Kriterierne blev opstillet på 

baggrund af teoretisk og 
forskningsbaseret viden om 

elektrisk stimulering, 
smertefysiologi samt relevant 

neurologi i forhold til apopleksi. 

Inklusionskriterierne var:

• Skuldersmerter i minimum tolv 
uger

• Smerterne skal være 
hæmmende i dagligdagen/
rehabiliteringen

• Kunne modtage, forstå og 
afgive relevant og realistisk 
information 

• Være orienteret i egne data og 
sygdomserkendelse 

• Igangværende fysioterapeutisk 
behandling

Eksklusionskriterierne var:

• Pacemaker eller andre 
implantater i området

• Graviditet
• Epilepsi
• Hjertearytmi
• Tidligere skulderproblemer, 

som ikke er forårsaget af 
apopleksi såsom: bursitis, 
tendinitis, rotator cuff-skade, 
osv.

• Tumor 
• Reumatoid artrit

Derudover har vi været 

opmærksomme på relevante 
kontraindikationer såsom:

• Manglende sensibilitet, da der 
er risiko for kemisk 
forbrænding under 
elektroderne på grund af 
manglende feedback fra 
nociceptorerne. 

• Sår/sart hud/allergi. Huden 
kan reagere på det materiale, 
der får elektroden til at klistre; 
dog kan den elektrolyse, som 
finder sted, også give let 
hudirritation.

• Patientens manglende lyst til 
at blive behandlet med strøm. 

Kontraindikationerne har ikke 

været et eksklusionskriterium, men 
angående anvendelsen af TENS 

havde vi en etisk overvejelse 
omkring den eventuelle nedsatte 

sensibilitet. Overvejelsen 
omhandlede intensiteten af TENS, 

som deltagerne muligvis ikke 
havde en klar fornemmelse af. 

Derfor har vi ved første 
behandlingsseance afprøvet TENS 

på deltagernes ikke-afficerede 
side, således de fik en reel 

fornemmelse af TENS-
behandlingen.
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3.4.3 Fremskaffelse af 
deltagere
Vi udarbejdede et aftalebrev, hvori 

vi tydeligt beskrev in- og 
eksklusionskriterierne, hvad 

studiet gik ud på og hvordan det i 
praksis skulle forløbe (se bilag 8). 

Samtidig havde vi lavet en liste 
over mulige behandlingssteder, 

hvor vi forestillede os, at 
deltagerne kunne befinde sig. Vi 

ringede til stederne tre uger før 
interventionen og beskrev kort 

hvad vi søgte. Behandlingssted 1 
gav tilbagemelding på, at de havde 

mellem fire og seks deltagere, som 
alle opfyldte kriterierne. Derfor 

faldt valget på dét sted. Samtidig 
var det mest praktisk, at alle 

deltagerne var samlet. Efter 
telefonisk kontakt til den ledende 

terapeut på stedet, sendte vi vores 
aftalebrev. Derefter udvalgte 

terapeuterne deltagere, som 
matchede vores in- og 

eksklusionskriterier.
Derudover havde vi skrevet et 

informationsbrev til deltagerne 
hvori vi i et kort, præcist og i et 

letlæseligt sprog beskrev studiet i 
forhold til formål, risici, bivirkninger 

og fordele (se bilag 9). Vi bad 
stedet udlevere brevet, så 

deltagerne havde læst brevet eller 

fået nogen til at læse det højt, og 

derved var orienteret om studiet 
inden vi kom. Derudover har vi 

mundtligt gennemgået brevet for 
deltagerne ved første møde for at 

sikre, at de var korrekt informeret. 
Deltagerne havde krav på denne 

information, så de kunne give 
deres skriftlige samtykke til 

deltagelse i studiet på et 
velinformeret grundlag (44) (se 

bilag 7).

Da vi har bedt om indsigt i 
deltagernes journaloplysninger, har 

deltagerne krav på at 
personfølsomme data, som vi 

finder eller som de udleverer til os, 
behandles fortroligt og 

anonymiseres. Alle 
personfølsomme data på 

deltagerne er blevet krypteret og i 
studiet fremstår deltagerne som 

Adam, Sofie og Louise (45). 
Derudover vil alle 

kontaktoplysninger og data på 
deltagerne, som ikke fremgår af 

det færdige studie, blive destrueret 
efter studiets afslutning jævnfør 

persondataloven (45).
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3.4.4 Uforudsete hændelser
Den første dag på behandlingssted 

1 skulle vores tester foretage en 
fysioterapeutisk undersøgelse af 

deltagerne, for at fastsætte 
behandlingselektrodernes 

placering. 
På grund af tidsintervallet fra første 

kontakt til interventionsstart, var 
der kun én deltager på 

behandlingssted 1, som opfyldte 
vores kriterier. Dette var uventet, 

da vi var stillet fire til seks 
deltagere i udsigt. 

Via en ansat på stedet, fik vi en 
deltager mere, som blev inddraget 

i studiet. Deltagerne blev 
undersøgt og behandlingen 

startede i den efterfølgende uge. 

Grundet det lave deltagerantal på 
behandlingssted 1, besluttede vi, 

at skaffe én til to deltagere mere til 
et lignende behandlingsforløb et 

andet sted, da vi vurderede, at det 
ville give et bredere grundlag at 

konkludere på. Det lykkedes at 
skaffe to deltagere på 

behandlingssted 2, men efter to 
dage måtte vi ekskludere den ene 

grundet sygdom. 
På baggrund af ovenstående 

omstændigheder og studiets 

fastsatte tidsramme, er det ikke 

muligt at udføre follow-up på den 
sidste deltager inden studiet 

afleveres og forsvares.

3.4.5 Behandlingsprotokol
Under hele forløbet havde alle i 
gruppen ansvar for, at de etiske 

retningslinjer blev overholdt. Derfor 
har vi i fællesskab udarbejdet en 

behandlingsprotokol, som 
detaljeret beskriver under hvilke 

omstændigheder behandlingen har 
fundet sted og hvad behandleren 

skulle gøre og informere 
deltagerne om (se bilag 10).

For at strømmen ledes bedst 
muligt, er det vigtigt at huden er 

ren og fugtig, hvorfor vi har valgt at 
bruge en desinficerende vådserviet 

på det behandlede område lige 
inden elektroderne blev placeret 

(15).
Derudover valgte vi, at 

behandlingen skulle foregå i 
deltagernes vante omgivelser for 

at skabe tryghed omkring 
situationen med behandleren og 

den nye behandlingsform. 
Samtidig havde vi en antagelse 

om, at rolig musik13 og rygliggende 
lejring ville virke afslappende. 

Derudover var det op til deltageren 
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selv, om de ønskede at tale med 

behandleren under seancen. 
Behandleren opfordrede ikke til 

samtale. 

Forud for det egentlige studie, 
afprøvede vi vores undersøgelse, 

behandling, spørgeskemaer og 
protokoller i et pilotprojekt på én 

deltager. Det gav mulighed for at 
ændre på interventionens 

opsætning samt tester og 
behandler blev bekendt med 

procedurerne. Vi ændrede ikke i 
opsætningen efter pilotprojektet. 

Pilotprojektet blev udført ugen før 
den egentlige intervention og 

foregik på University College 
Sjælland, Campus Næstved, da 

det ikke var muligt i deltagerens 
eget hjem. Deltageren matchede 

de samme in- og 
eksklusionskriterier som de øvrige 

deltagere i studiet.

3.4.6 Beskrivelse af 
deltagerne
I det følgende præsenteres Adam, 
Sofie og Louise kort, samt de 

relevante undersøgelsesfund, som 
danner baggrund for den 

efterfølgende behandling. 
Derudover en beskrivelse af 

relevante observationer under 

behandlingsforløbet.

Adam"

Adam er en 63-årig mand, som i 
november 2010 fik en højresidig 

apoplexia cerebri, der har medført 
slap parese i venstre 

overekstremitet (OE). Efter fire 
ugers indlæggelse overflyttes han 

til videre genoptræning på 
behandlingssted 1, hvor vi møder 

Adam. 

Undersøgelsen viste nedsat Range 
of Motion (ROM) i skulder, albue, 

hånd og fingre i venstre side. 
Adam angav smerter svarende til 4 

på NRS i ro, 7 ved passiv fleksion 
og abduktion af art. glenohumerale 

og 2 om natten. Smerterne 
karakteriseredes som skarpe, 

kraftige og jagende.
Derudover blev der fundet nedsat 

sensibilitet og øget tonus i venstre 
OE samt smerter svarende til 6 på 

NRS ved palpation af mm. 
pectoralis minor et major.

Ud fra ovenstående undersøgelse 

konkluderede testeren at, de 
værste smerter blev fundet 

svarende til mm. pectoralis major 
et minor. Derfor behandlede vi 

med konventionel TENS på C5 og 
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burst TENS lokalt på m. 

deltoideus, da vi stimulerede 
indenfor samme segment og ikke 

direkte på smerten. 

Adam fik samlet 27 behandlinger 
på de tre behandlingsuger. Dette 

skyldes, at Adam var til svømning 
én gang om ugen og derfor ikke 

havde mulighed for to daglige 
behandlinger de pågældende 

dage. Adam faldt ofte i søvn under 
behandlingsseancerne, hvorved 

behandleren måtte vække ham 
hvert tiende minut for at sikre hans 

velbefindende, jævnfør den 
generelle behandlingsprotokol (se 

bilag 10).
Derudover fik Adam hjælp af 

testeren, som læste MPQ og SS-
QOL højt, hvorefter han selv skrev 

svaret.

Sofie

Sofie er en 58-årig kvinde, der i 
november 2010 fik en apoplexia 

cerebri med venstresidigt udfald. 
Grundet komplikationer blev hun 

opereret og derefter overført til det 
lokale sygehus. Sofie var indlagt i 

fem måneder og blev udskrevet til 
eget hjem én uge før vores første 

møde. 

Undersøgelsen viste nedsat ROM i 

art. glenohumerale og smerter i 
alle retninger. Sofie angav smerter 

svarende til 4 på NRS i ro, 10 ved 
passiv bevægelse og 3 om natten. 

Smerterne karakteriseredes som 
snurrende, spændte, pinefulde og 

kolde og er værst sidst på dagen.
Derudover er der fundet nedsat 

sensibilitet og øget tonus i venstre 
OE samt palpationsømhed 

svarende til hele skulder- og 
nakkeområdet, som angives til 7 

på NRS. 

Ud fra ovenstående undersøgelse 
konkluderede testeren at, de 

værste smerter blev fundet 
svarende til mm. pectoralis major 

et minor. Derfor behandlede vi 
med konventionel TENS på C5 og 

burst TENS lokalt på m. 
deltoideus, da vi stimulerede 

indenfor samme segment og ikke 
direkte på smerten.

Sofie fik samlet 24 behandlinger 

på de tre behandlingsuger. Dette 
skyldes, at hun påbegyndte 

projektet én dag senere end Adam, 
at tre behandlingsseancer blev 

aflyst grundet anden behandling 
eller træning samt at én 

behandlingsseance blev aflyst 
grundet sygdom. Sofie valgte at 
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snakke med behandleren under de 

fleste behandlingsseancer. Sofie 
fik udleveret MQP og SS-QOL og 

udfyldte dem selv. Det er os uvist, 
om hun fik hjælp til besvarelserne

(se bilag 10)

Louise

Louise er en 80-årig dame, som i 
oktober 2008 fik en blodprop og 

blev indlagt på det lokale sygehus, 
hvor hun fik 

trombolysebehandling. Dette 
medførte en hjerneblødning i højre 

hemisfære. Vi mødte Louise på et 
kommunalt genoptræningssted.

Undersøgelsen viste nedsat ROM i 

art. glenohumerale og Louise 
angav smerter svarende til 6 på 

NRS i ro, 8 ved passiv bevægelse i 
fleksion- og abduktionsretning og 

2 om natten. Smerterne 
karakteriseredes som skarpe og 

tunge. Derudover blev der fundet 
nedsat sensibilitet og øget tonus i 

venstre OE samt smerte angivet til 
4 på NRS ved palpation af m. 

deltoideus, m. trapezius og mm. 
pectoralis minor et major. 

Ud fra ovenstående undersøgelse 

konkluderede testeren at, de 
værste smerter blev fundet 

svarende til m. deltoideus. Derfor 

behandlede vi med konventionel 

TENS på C6 og burst TENS lokalt 
på m. biceps brachii, da vi 

stimulerede indenfor samme 
segment og ikke direkte på 

smerten.

Louise fik samlet 26 behandlinger 
på de tre behandlingsuger. Dette 

skyldes, at hun påbegyndte 
projektet én dag senere end 

påtænkt og at to 
behandlingsseancer blev aflyst 

grundet anden behandling eller 
træning. Louise faldt ofte i søvn 

under behandlingsseancerne, 
hvorved behandleren måtte vække 

hende hvert tiende minut for at 
sikre hendes velbefindende, 

jævnfør den generelle 
behandlingsprotokol (se bilag 10) 

Louise fik udleveret MQP og SS-
QOL og udfyldte dem selv. Det er 

os uvist, om hun fik hjælp til 
besvarelserne.
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4.0 Resultater
I dette afsnit gennemgås resultaterne af behandlingen. I hvert afsnit 

redegøres for den enkelte deltagers registreringer, målingerne 
sammenholdes løbende og der vil afslutningsvis blive opsummeret. 

Her vil vi kort opsummere de fire variable måleparametre, som danner 
baggrund for resultaterne.

Daglig NRS-registrering: Formålet med denne registrering er at få et 
billede af deltagerens daglige udvikling i smerteintensiteten. De 

kommentarer deltagerne og behandleren har noteret til de enkelte dage 
anvendes til at analysere eventuelle udsving i smerten (se bilag 11 - 16).

Smertereduktion per behandlingsgang: Formålet med denne måling er, at 
undersøge om der er en smertereduktion for hver enkelt 

behandlingsseance samt fra første til anden behandlingsseance per dag. 
Målingen er et udtryk for deltagernes subjektive smertevurdering på et 

givent tidspunkt på dagen.
McGill Pain Questionnaire: Formålet med MPQ er at give et mere 

detaljeret billede af smertens intensitet, lokalisation og karakter.
Stroke Specific Quality of Life Scale: SS-QOL har til formål at undersøge, 

om deltagerne oplever en forbedring i livskvalitet under interventionen. 
SS-QOL scores fra 1 - 5, hvor 5 er den bedste score. 

Vi har valgt at, præsentere den samlede score samt delelementer 
omhandlende overekstremiteten. 

Deltagerne vil blive præsenteret i rækkefølgen: Adam, Sofie og Louise.
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4.1 Adam
4.1.1 Daglig smerteregistrering for Adam
For Adam ses fremgang i den daglige NRS-registrering.

Figur 8 viser hvordan Adam under interventionen løbende fik færre 

smerter målt på NRS 0 - 10. Dette illustreres ved den lineære tendens, 
som er gående mod 0 for både smerter i ro, aktivitet og om natten. Adam 

oplevede generelt ingen smerter i ro, bortset fra i starten af A-perioden og 
på dag 4 og 19 i B-perioden. Smerterne på dag 4 kan skyldes den høje 

aktivitetssmerte fra dagen før. Smerterne på dag 19 kan skyldes, at Adam 
havde haft natlige smerter, som kan have påvirket udfaldet den 

efterfølgende dag. Dag 1 og 3 i B-perioden angav Adam en stærk smerte 
i aktivitet. Det kan forklares ved, at Adam havde cyklet eller svømmet de 

pågældende dage. De natlige smerter varierede fra 0 - 2 gennem hele 
forløbet, hvilket kan skyldes uhensigtsmæssig lejring (se bilag 11 og 14). 

Den ene nat med 1 i smerte i den anden A-periode ses ikke som en 
tendens til forværring af smerterne.
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Den gennemsnitlige udvikling over hele interventionsperioden viser et fald 

i smerten. Smertestigningen under aktivitet i den første uge i 
behandlingsperioden kan skyldes de to episoder, hvor Adam henholdsvis 

var til svømning eller ude at cykle. Det samlede fald fra den første A-
periode til den anden A-periode viste et fald i smerten i ro fra 0,4 - 0 NRS, 

i aktivitet fra 2,4 - 0 NRS og om natten fra 1,4 - 0,2 NRS. Procentvis giver 
det et samlet fald på 95%.
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4.1.2 Smertereduktion pr. behandlingsgang
Der ses en direkte effekt af hver enkelt behandling.

Her illustreres det, at Adam sjældent havde smerter inden behandlingen 
påbegyndtes. Ved første behandlingsseance på dag 6, 11 og 12 oplevede 

Adam smerte, men disse var reduceret til 0 NRS efter endt behandling, 
hvilket giver en smertereduktion på 100 %. Adams smerter blev 

provokeret i aktivitet og under vores behandling var Adam meget 
afslappet. De gange Adam oplevede smerter må tilskrives tilfældigheder.
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4.1.3 McGill Pain Questionnaire(MPQ)
I MPQ ses en forværring samt modstridende svar internt i måleredskabet.

Her illustreres det, at Adam har en stigning i smerten ‘når den er mindst’ 
gennem forløbet. Derudover har han midt i forløbet mindre smerte ‘lige 

nu’ end ‘når smerten er mindst’, hvilket er modstridende med det stillede 
spørgsmål. Derudover ses en uoverensstemmelse mellem MPQ-

resultatet, de daglige NRS-registreringer samt de enkelte behandlings-
målinger.

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

MPQ Del 1 [Smerteintensitet]

S
m

er
te

in
te

ns
ite

t 
1 

- 
5

Måling [Gennemsnit pr. uge]

Lige nu Når den er værst Når den er mindst

A1 A2B

Figur 11

Resultater 37



MPQ Del 2 [smertelokalisation] og 3 [smertekarakter]

Hos Adam sker der ikke væsentlige ændringer i smertens karakter og 

lokalisation, hvilket er modstridende med den angivne smerte i de daglige 
NRS-målinger ved hver behandlingsseance. Dette kan skyldes 

manglende forståelse for det stillede spørgsmål og derfor beskrives den 
smerte Adam kunne huske og ikke den han oplevede “lige nu”.
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Periode A1 BBB A2

Smerte 
Lokalisati

on

Smerte 
karakter

Anteriort på art. 
glenohumeralis.

Anteriort på art. 
glenohumeralis 
gående distalt 
ned over 
brachium.

Anteriort på art. 
glenohumeralis 
gående distalt 
ned over 
brachium.

Anteriort på art. 
glenohumeralis.

Anteriort på art. 
glenohumeralis.

SNERTENDE
PINAGTIGS

SNERTENDE
PINAGTIGS 
UDSTRÅLEND
E

SNERTENDE SNERTENDE
PINEFULD

SNERTENDE, 
MODBYDELIG
PINEFULD

Tabel 1
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4.1.4 Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QOL)
SS-QOL viser, at Adam har fået det bedre samt fremgang i livskvalitet.

SS-QOL [Samlet score 1-5] 
A1 B A2

Gennemsnit 2,6 3,4 3,7

SS-QOL [Overekstremiteten]
A1 B A2

UE1. ! Har De haft 
besvær med at 
skrive i hånden 
eller på maskine?
UE2. ! Har De haft 
besvær med at 
tage strømper på?
UE3. ! Har De haft 
besvær med at 
knappe knapper?
UE5. ! Har De haft 
besvær med at 
åbne en 
mælkekarton?
UE6. ! Har De haft 
besvær med at 
åbne glas med 
skruelåg?
5UE.! Mine arme 
og hænder 
fungerer

1 5 5

4 4 5

5 5 5

4 4 5

1 4 5

meget dårligere end førmeget dårligere end førmeget dårligere end før

Gennemsnit 3,0 4,4 5,0

Specifikt for OE ses en markant forbedring i Adams evne til at skrive i 

hånden (UE1) og åbne et skruelåg (UE6) fra første A-periode til B-
perioden. Samlet set giver scoren for overekstremiteten en forbedring 

svarende til 40 %, målt fra første til anden A-periode. Overordnet 
forbedres Adams totalscore over hele forløbet med 29 %. 
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?.1.5 Follow-up

Figur 12 viser et fald i natlige smerter fra anden A-periode til follow-up, 
men en stigning i smerterne i ro og aktivitet i samme periode. Samlet set 

er smertestigningen i follow-up faldet i forhold til første A-periode på nær 
ved smerter i ro, som er på samme niveau. Det mest markante fald ses på 

smerterne i aktivitet målt fra første A-periode til follow-up.
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MPQ viser et fald i smerterne ‘når den er værst’ samt ‘når den er mindst’ 
fra anden A-periode til follow-up. Sammenlignet med første A-periode er 

smerterne ‘når den er værst’ faldet, mens de to andre er tilbage til 
udgangspunktet.

MPQ Del 2 [smertelokalisation] og 3 [smertekarakter]

Periode A1 A2 F

Smerte 
Lokalisation

Smerte 
karakter

Anteriort på art. 
glenohumeralis.

Anteriort på art. 
glenohumeralis.

Anteriort på art. 
glenohumeralis 
gående distalt 
ned over 
brachium.

Snertende, 
Pinagtig

Snertende, 
Modbydelig, 
Pinefuld

Værkende, 
Trættende, 
Irriterende

Frem til follow-up har lokalitetsområdet bredt sig mere distalt på OE. 

Derudover valgte Adam nogle mildere ord til at beskrive karakteren, 
hvilket kan ses som en forbedring.  
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SS-QOL [A1 - A2 - Follow-up  samlet score]
A1 A2 Follow up

Gennemsnit 2,6 3,7 3,7

SS-QOL [Overekstremiteten A1 - A2 - Follow-up]
A1 A2 Follow up

Gennemsnit 3,0 5,0 4,2

For overekstremiteten ses et fald på 16 % fra anden A-periode til follow-
up. Samlet er der ingen ændringer i totalscoren fra den anden A-periode 

til follow-up, men follow-up-resultatet er 29 % bedre end første A-
periode.
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4.2 Sofie
4.2.1 Daglig smerteregistrering for Sofie
Hos Sofie ses et fald i den daglige smerteregistrering.

Figur 14 illustrerer, hvordan Sofie havde tiltagende smerter om natten 
gennem den første del af B-perioden. Herefter oplevede hun et drastisk 

fald i smerterne, hvorefter de forsvandt helt over en periode på 11 dage. I 
ro og aktivitet er smertetendensen faldende gennem hele forløbet, dog 

uden at forsvinde. Igennem den første A-periode ses et fald i natlige 
smerter fra dag 2 - 5, hvilket kan skyldes, at plejen eksperimenterede 

med forskellige lejringsmodeller og at Sofie har været lejret 
hensigtsmæssigt. De mange udsving kan skyldes, at Sofie lige var 

kommet hjem fra hospitalet og hendes hverdag endnu ikke var tilrettelagt 
samt at hun var meget følelsesmæssigt påvirket over hele hendes 

situation. Samtidig kan vi se, at smerterne stiger, når Sofie ikke modtager 
behandling - eksempelvis hen over en weekend, og falder efterfølgende, 

når behandlingen genoptages. Derudover påvirker graferne hinanden på 
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en sådan måde, at minimum to af graferne følges ad. Eksempelvis på dag 

17 og 18, hvor smerterne i ro og aktivitet stiger, mens de natlige smerter 
er væk. 

Overordnet ses en smertereducerende tendens på alle tre måleparametre 
- dog ses en stigning de sidste 3 dage i anden A-periode, hvilket kan 

skyldes ophørt behandling (se bilag 12 og 15).

Fra første A-periode til anden A-periode faldt smerterne i ro 
gennemsnitligt fra 6,5 NRS til 1,0 NRS. Under aktivitet faldt smerterne fra 

7,3 - 4,4 NRS og de natlige smerter var faldet fra 3,0 til 0,2. Dette giver en 
procentvis smertereduktion på 72 %.
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4.2.2 Smertereduktion pr. behandlingsgang
Der ses en direkte behandlingseffekt.

Der ses store udsving i startsmerterne hos Sofie, men der ses en direkte 
effekt af behandlingen med undtagelse af 2.2 og 9.1. Fra første til anden 

behandlingsseance per dag, ses der en faldende tendens. Undtagen ved 
behandling 5.1, hvor hun startede med en smerte på 4 NRS - ved 

behandling 5.2 var hun steget til 5 NRS. Dette kan skyldes, at Sofie havde 
været til fysioterapi mellem de to behandlinger, hvilket kan have forværret 

smerterne. Det gennemsnitlige fald i smerte er 48 %.
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4.2.3 McGill Pain Questionnaire (MPQ)
MPQ viser et fald i smerter ‘lige nu’ og ‘når de er mindst’.

Sofies smerte ‘når den er værst’ falder ikke gennem forløbet og dette kan 

skyldes, at hun ved forkert håndtering eller uhensigtsmæssig brug af 
armen, stadig oplever maksimal smerte. Smerteoplevelsen ‘når den er 

mindst’ falder fra den første A-periode og vedbliver over resten af 
forløbet. Vi må tilskrive udsvingene i smerten ‘lige nu’ en tilfældighed. 

Sammenlignes MPQ med NRS-målingerne, giver det ikke samme 
markante smertereduktion.   
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MPQ Del 2 [smertelokalisation] og 3 [smertekarakter]

Periode A1 BBB A2

Smerte 
Lokalisati

on

Smerte 
karakter

gående fra 
m. trapezius 
ned over m. 
deltoideus -> 
posterior på 
aksillen ned 
af brachium.

gående fra 
m. trapezius 
ned over m. 
deltoideus -> 
posterior på 
aksillen ned 
af brachium.

gående fra 
m. trapezius 
ned over m. 
deltoideus -> 
anteriort på 
aksillen 
videre ned af 
anteriort og 
postriort på 
brachium.

gående fra 
m. trapezius 
ned over m. 
deltoideus -> 
anteriort på 
aksillen 
videre ned af 
anteriort og 
postriort på 
brachium.

gående fra 
m. trapezius 
ned over m. 
deltoideus -> 
anteriort på 
aksillen 
videre ned af 
anteriort og 
postriort på 
brachium.

DUNKENDE, 
JAGENDE, 
BORENDE, 
SKARP, 
KLEMMENDE, 
TRÆKKENDE, 
VARM, 
SNURRENDE, 
MURRENDE, 
SPÆNDT, 
FRYGTELIG, 
OPSLIDENDE, 
ØDELÆGGEN
DE, 
PLAGSOM, 
UDSTRÅLEND
E, STRAM, 
KOLD, 
PINEFULD

DUNKENDE, 
JAGENDE, 
BORENDE, 
SKÆRENDE, 
KNIBENDE, 
TRÆKKENDE, 
BRÆNDENDE
, 
SNERTENDE, 
MURRENDE, 
SPÆNDT, 
TRÆTTENDE, 
FRYGTELIG, 
OPSLIDENDE, 
ØDELÆGGEN
DE, 
PLAGSOM, 
UDSTRÅLEND
E, STRAM, 
KOLD, 
NAGENDE

PULSERENDE
, JAGENDE, 
BORENDE, 
SKÆRENDE, 
GNAVENDE, 
TRÆKKENDE, 
BRÆNDENDE
, TÆRENDE, 
MURRENDE, 
SPÆNDT, 
UDMATTEND
E, 
FORFÆRDELI
G, 
OPSLIDENDE, 
ØDELÆGGEN
DE, 
PINAGTIG. 
UDSTRÅLEND
E, STRAM, 
KOLD, 
NAGENDE

PULSERENDE
, JAGENDE, 
BORENDE, 
SKARP, 
KLEMMENDE, 
TRÆKKENDE, 
BRÆNDENDE
, 
SNERTENDE, 
KRAFTIG, 
SPÆNDT, 
TRÆTTENDE, 
KVÆLENDE, 
FORFÆRDELI
G, 
OPSLIDENDE, 
ØDELÆGGEN
DE, 
PLAGSOM, 
UDSTRÅLEND
E, 
SAMMENTRÆ
KKENDE, 
KOLD, 
PINEFUL

HAMRENDE, 
SPRINGENDE
, STIKKENDE, 
SKARP, 
KLEMMENDE, 
HIVENDE, 
BRÆNDENDE
, 
SNERTENDE, 
VÆRKENDE, 
SPÆNDT, 
UDMATTEND
E, 
KVÆLENDE, 
FORFÆRDELI
G, 
OPSLIDENDE, 
ØDELÆGGEN
DE, 
PLAGSOM, 
GENNEMBOR
ENDE, 
STRAM, 
KOLD, 
NAGENDE

Sofies beskrivelse af karakteren viser, at det gennemgående var de samme ord hun 

valgte hver gang, hvilket giver et billede af, at smerten opleves ens hver gang. 

Derudover valgte hun løbende flere ord for smerten, hvilket kan ses som en 

forværring. 

Lokalisationen viser en forværring, da hun markerer et mere udbredt 

smerteområde på tegningen.
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Ovenstående stemmer ikke overens med NRS-målingerne, som viser en 

forbedring. 

4.2.4 Specific Quality of Life Scale (SS-QOL)
Hos Sofie ses der en forbedring i livskvaliteten.

SS-QOL [Samlet score 1-5]
A1 B A2

Gennemsnit 2,6 3,7 3,3

SS-QOL [Overekstremiteten]
A1 B A2

UE1. ! Har De haft 
besvær med at 
skrive i hånden eller 
på maskine?
UE2. ! Har De haft 
besvær med at tage 
strømper på?
UE3. ! Har De haft 
besvær med at 
knappe knapper?
UE5. ! Har De haft 
besvær med at åbne 
en mælkekarton?
UE6. ! Har De haft 
besvær med at åbne 
glas med skruelåg?
5UE.! Mine arme og 
hænder fungerer

3 5 5

3 5 5

3 5 5

4 5 4

4 4 4

meget dårligere end førnoget dårligere end førnoget dårligere end før

Gennemsnit 3,4 4,8 4,6

Specifikt for overekstremiteten ses en forbedring i tilnærmelsesvis alle 
spørgsmålene. Dog ses det, at hun ikke føler nogen ændring i forhold til 

at “åbne et glas med skruelåg” (UE6) fra første A-periode til B-perioden. 
Derudover ses det, at hun føler det sværere at “åbne en 

mælkekarton” (UE5) fra B-perioden til den anden A-periode.
Dette giver samlet en forbedring i scoren for overekstremiteten på 26 %, 

målt fra første til anden A-periode. Samlet set forbedres totalscoren over 
hele forløbet med 20 %.
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4.2.5 Follow-up

Figur 18 viser en forbedring i smerter i aktivitet fra anden A-periode til 

follow-up, mens der ses en stigning i smerterne målt i nat og i ro. Som en 
samlet vurdering ses det, at smerterne på alle tre parametre er faldet fra 

første A-periode til follow-up.
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Figur 19 viser, at Sofie ved follow-up-målingen svarer, at hun har mindre 
smerter ‘lige nu’ end ‘når den er mindst’. Dette er modstridende og kan 

tolkes som, at Sofie ikke har forstået spørgsmålet. Derudover ses der 
ingen betydelige ændringer.
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MPQ Del 2 [smertelokalisation] og 3 [smertekarakter]

Periode A1 A2 F

Smerte 
Lokalisati

on

Smerte 
karakter

Gående fra m. 
trapezius ned over m. 
deltoideus --> 
posterior på aksillen 
ned at bracium.

gående fra m. 
trapezius ned over m. 
deltoideus --> anteriort 
på aksillen videre ned 
at anteriort og postriort 
på bracium.

ingen

DUNKENDE, JAGENDE, 
BORENDE, SKARP, 
KLEMMENDE, 
TRÆKKENDE, VARM, 
SNURRENDE, 
MURRENDE, SPÆNDT, 
FRYGTELIG, 
OPSLIDENDE, 
ØDELÆGGENDE, 
PLAGSOM, 
UDSTRÅLENDE, STRAM, 
KOLD, PINEFULD

HAMRENDE, 
SPRINGENDE, 
STIKKENDE, SKARP, 
KLEMMENDE, HIVENDE, 
BRÆNDENDE, 
SNERTENDE, 
VÆRKENDE, SPÆNDT, 
UDMATTENDE, 
KVÆLENDE, 
FORFÆRDELIG, 
OPSLIDENDE, 
ØDELÆGGENDE, 
PLAGSOM, 
GENNEMBORENDE, 
STRAM, KOLD, NAGENDE

BANKENDE, LYNENDE, 
BORENDE, SKARP, 
KNIBENDE, HIVENDE, 
BRÆNDENDE, 
SNERTENDE, TUNG, 
SPÆNDT, UUDHOLDELIG, 
GENNEMTRÆNGENDE, 
KNUGENDE, KOLD, 
RÆDSELSFULD

Sofie har ikke lavet nogen tegning over lokalisationen af smerten og der 
kan derfor ikke konkluderes noget på denne del af MPQ. I forhold til 

karakteren ses færre, men stadig kraftige ord og der er ikke sket nogen 
betydelig ændring.

SS-QOL [Follow-up]
Det har ikke været muligt at vurdere follow-up-resultatet på Sofie, da hun 

ikke har færdiggjort spørgeskemaet.

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi
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4.3 Louise
4.3.1 Daglig smerte registrering
For Louise ses et fald i de daglige smerter.

Da Louise ikke brugte sin arm, på grund af paralyse, og ikke havde en 

oplevelse af, at aktivitet forværrede smerten, er disse målinger ikke 
medtaget, da de var 0 under hele forløbet. Den første dag i B-perioden 

oplevede Louise at være smertefri. Dette kan ikke umiddelbart forklaret. 
Efterfølgende gik der et par dage med de vanlige smerter, før hun 

oplevede et fald i smerten. Efter 5 dages behandling var hendes natlige 
smerter helt forsvundet og de kom ikke igen. Dag 8 i behandlingen 

oplevede Louise flere smerter, hvilket kan skyldes, at hun havde været til 
fysioterapeut. Smerterne over de sidste par dage var blevet mindre og 

fysioterapeuten kan have udnyttet dette til at fremme behandlingen.
Dag 13 og 20 må betragtes som tilfældige udsving, da Louise ikke har 

givet udtryk for mulige årsager. 
Figuren viser, at tendenskurven har et nedadgående fald mod 0 både for 

smerter i ro og om natten (se bilag 13 og 16).
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Louise havde et gennemsnitligt fald i daglig smerte fra 5,8 NRS til 0 efter anden 

A-periode. De natlige smerter faldt fra 2,2 NRS til 0, hvilket giver et samlet 

gennemsnitligt fald på 100 % og Louise blev smertefri.
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4.3.2 Smertereduktion pr. behandlingsgang
Hos Louise ses en direkte behandlingseffekt.

Figur 22 viser, at hvis der var smerter ved 

behandlingsseancens start, var de væk når den afsluttedes. Derudover 
oplevede Louise en smertereduktion fra første til anden 

behandlingsseance i 8 ud af 9 dage. Ved alle behandlinger var Louise helt 
smertefri efter endt behandling, undtagen én. Dette giver et 

gennemsnitligt fald i smerten på 99 %.
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4.3.3 McGill Pain Questionnaire (MPQ)
Her ses en forbedring i smerterne.

Hos Louise ses et fald i smerten ‘lige nu’ og ‘når den er værst’ over hele 

forløbet. Samtidig forblev smerten ‘når den er mindst’ på samme niveau. 
Sammenholdt med NRS-målingerne, stemmer dette overens med den 

angivet smerte, da MPQ ikke tager højde for at smerten kan være 0. 
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MPQ Del 2 [smertelokalisation] og 3 [smertekarakter]

Periode A1 BBB A2

Smerte 
Lokalisati

on

Smerte 
karakter

antriort på m 
trapezius desc.

ingen antriort på m 
trapezius desc.

Postriort og 
antriort på m 
trapezius desc

ingen

SITRENDE, 
PRIKKENDE, 
VARM, TUNG, 
TRÆTTENDE, 
IRRITERENDE
, KØLIG, 
VÆMMELIG

STØDENDE, 
TRÆKKENDE, 
VÆRKENDE, 
SPÆNDT

STØDENDE, 
TRÆKKENDE, 
VARM, 
SPÆNDT, 
IRRITERENDE
, VÆMMELIG

VIBRERENDE, 
KNIBENDE, 
VARM, 
MURRENDE, 
SPÆNDT, 
TRÆTTENDE

PRIKKENDE, 
TRÆKKENDE, 
VARM, TUNG, 
SPÆNDT, 
STRAM, 
KØLIG

Karakteren af smerten hos Louise ændrede sig ikke betydeligt, hvilket 
ikke stemmer overens med, at hun to gange ikke angav et smerteområde 

på tegningen. I den sidste måling i A-perioden stemmer tegningen 
overens med NRS-målingerne, hvor Louise ingen smerter havde.
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4.3.4 Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QOL)
Det har ikke været muligt at opgøre resultaterne fra SS-QOL, da Louise ikke har 
færdiggjort spørgeskemaet.

SS-QOL [Samlet score 1-5]
A1 B A2

Gennemsnit 2,1 2,1 ikke muligt

SS-QOL [Overekstremiteten]
A1 B A2

UE1. ! Har De haft 
besvær med at 
skrive i hånden eller 
på maskine?
UE2. ! Har De haft 
besvær med at tage 
strømper på?
UE3. ! Har De haft 
besvær med at 
knappe knapper?
UE5. ! Har De haft 
besvær med at åbne 
en mælkekarton?
UE6. ! Har De haft 
besvær med at åbne 
glas med skruelåg?
Mine arme og hænder 
fungerer

4 4 5

1 1 1

2 2 2

1 1 ikke besvaret

1 1 ikke besvaret

meget dårligere end førmeget dårligere end før ikke besvaret

Gennemsnit 1,8 1,8 ikke muligt

Der er ikke målt nogen fremgang fra første A-periode til B-perioden og da Louise 

ikke har fuldført spørgeskemaet, har det ikke været muligt at beregne resultaterne 

for den anden A-periode. 
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4.4 Opsummering
Hos Adam set der en fremgang på 

tre ud af fire variable: Daglig NRS-
registrering, smertelindring per 

behandling og SS-QOL. I NRS-
registreringen ses et fald på 95 %. 

Hvis der er smerter før 
behandlingens start, reduceres 

disse med 100 % ved endt 
behandling. For SS-QOL se en 

forbedring i totalscoren på 29 %. 
Målt på overekstremiteten se en 

forbedring på 40 %.
Til sidst ses der en længere-

varende effekt tre uger efter 
interventionen er afsluttet. 

Derudover ses der uoverens-
stemmelser i resultaterne i MPQ, 

hvilket kan skyldes manglende 
forståelse for de stillede 

spørgsmål.

Hos Sofie ses der fremgang på alle 
fire variable: Daglig NRS-

registrering, smertelindring per 
behandling, MPQ og SS-QOL. De 

daglige smerter reduceres med 72 
%. Den direkte effekt af 

behandlingen er en reduktion i 
smerterne på gennemsnitligt 48 %. 

For MPQ gælder det, at der er et 
fald i smerten, men ikke nogen 

betydelig ændring i lokaliteten og 
karakteren. For SS-QOL ses en 

forbedring i totalscoren på 20 %. 

Målt kun på overekstremiteten var 
den 26 %. Der ses en 

længerevarende effekt af 
behandlingen - dog ikke en 

vedvarende effekt.

Hos Louise ses en forbedring på 
tre ud af fire variable: Daglig NRS-

registrering, smertelindring per 
behandling og MPQ. De daglige 

smerter reduceres med 100 % og 
Louise må betragtes som 

smertefri. Den direkte effekt af 
behandlingen reducerer smerterne 

med 99 %. MPQ viser et fald til 
minimal smerte. SS-QOL har ikke 

kunne fuldføres, da Louise ikke har 
færdiggjort det sidste 

spørgeskema.
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5.0 Diskussion
På baggrund af studiets resultater 

kan vi sammenfatte, at intensiv 
burst og konventionel TENS-

behandling to gange dagligt i tre 
uger i høj grad har nedsat 

hemiplegiske skuldersmerter hos 
vores deltagere.

I forhold til smertereduktionen har 
dette kun i nogen grad påvirket 

livskvaliteten, da totalscoren på 
Stroke Specific Quality Of Life (SS-

QOL) er faldet svarende til 20-29 
%. 

Med undtagelse af enkelte 
parametre registreres en stigning 

fra anden A-periode til follow-up, 
men samlet set er der sket en 

markant smertereduktion fra første 
A-periode til follow-up. Vi stødte 

på en uforudset hændelse, 
hvorved studiet måtte 

omstruktureres, hvilket har 
medvirket til, at follow-up på 

Louise ikke har været muligt. 
Den opnåede behandlingseffekt 

bekræfter vores forforståelse. Vi er 
positivt overrasket over en 

smertereduktion målt på daglig 
NRS-registrering svarende til 

72-100 %. 

Nogle forskningsforsøg laves på 

raske mennesker, hvilket til tider 
kan vanskeliggøre 

resultatoverførslen til de patienter, 
vi som fysioterapeuter møder i 

dagligdagen. Vi valgte patienter 
med apopleksi som målgruppe. 

Der er forskellige fysiske og 
psykiske aspekter, som kan have 

influeret på resultaterne, 
eksempelvis 

sensibilitetsforstyrrelser og 
kognitive dysfunktioner.

I det følgende vil vi diskutere intern 
og ekstern validitet i studiet.

5.1 Intern validitet
På baggrund af vores forforståelse 

forventede vi, at en 
smertereduktion ville have en 

større påvirkning på deltagernes 
livskvalitet, end tilfældet var i 

studiet. Derudover havde vi en 
forventning om, at McGill Pain 

Questionnaire (MPQ) i højere grad 
ville have afspejlet den 

smertereduktion, som deltagerne 
angav på NRS-registreringen. 

Med hensyn til de daglige NRS-
registreringer viste resultaterne, 

som forventet, en sammenhæng 
mellem effekten af TENS-

behandlingen og deltagernes 
subjektive smertevurdering. Under 
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databearbejdningsprocessen 

stillede vi spørgsmålstegn ved 
deltagernes svar, da numerisk 

rangskala (NRS) kun er valideret på 
normalbefolkningen. Samtidig 

viser et studie af Price et al., at 
patienter med apopleksi ikke er i 

stand til at anvende 
selvrapporterede måleskalaer (46). 

Dette problematiserer anvendelsen 
af NRS til patienter med apopleksi, 

men samtidig anvendes både NRS 
og visuel analog skala (VAS), som 

måleredskab, i de 
forskningsartikler vi har fundet. 

Dermed synliggøres det, at vi til 
dato ikke har et bedre 

måleredskab til at registrere 
smerte hos patienter med 

apopleksi.
Sammenholdes NRS-

registreringerne med MPQ- og SS-
QOL-besvarelserne, ses der 

gennemgående uoverens-
stemmelser. Vi undrer os over, at 

en smertereduktion på daglig 
NRS-registrering ikke kommer 

tydeligere til udtryk i MPQ og SS-
QOL, da vi havde en forventning 

om en større sammenhæng 
mellem smertereduktion og øget 

livskvalitet.

MPQ har været det eneste 
standardiserede måleredskab vi 

har fundet, som beskæftiger sig 

med smertekarakter, -intensitet og 
-lokalitet. Vi kunne have anvendt 

VAS til måling af intensiteten, men 
da vi i forvejen har inddraget NRS, 

ville dette være overflødigt. Til at 
beskrive lokaliteten kunne vi have 

benyttet et selvkonstrueret body-
chart samt deltagerens mundtlige 

redegørelse for karakteren. Da det 
kun er VAS, som er valideret, ville 

den samlede validitet i dette 
selvkonstruerede måleredskab 

blive svag. 
Efterfølgende har vi sat 

spørgsmålstegn ved anvendelsen 
af MPQ, da der ikke er mulighed 

for at svare 0 i smerteintensitet, 
hvilket kan give et upræcist billede 

af deltagernes smerter. Dette gør 
det vanskeligt at sammenholde 

MPQ med NRS-registreringen. 
Samtidig kan ordmængden og 

betydningen af ordene i del 3 være 
uklare for deltagerne, hvilket kan 

have påvirket resultatet i form af 
en urealistisk karakteristik af 

smerten. 
MPQ er kun valideret på 

normalbefolkningen. Imidlertid 
vurderede vi, at vores deltagere var 

i stand til at anvende dette ud fra 
vores inklusionskriterium om, at 

kunne modtage, forstå og afgive 
realistisk og relevant information. 
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Vi måtte efterfølgende konkludere, 

at dette måleredskab ikke har 
været brugbart i forhold til vores 

deltagere. Dette kan skyldes, at 
ovennævnte inklusionskriterium 

ikke har været opfyldt og desuden 
har testeren ikke undersøgt 

eventuelle skjulte kognitive 
problemstillinger.

Eksempelvis Adam, som angiver 
smerter ’når de er mindst’ til at 

være højere end smerterne ’lige 
nu’ i MPQ. Dette viser, at hans 

kognitive niveau har haft 
indvirkning på besvarelsen. Hos 

Louise og Sofie ses samme 
tendens til ikke at udfylde 

spørgeskemaet korrekt.    
Med hensyn til SS-QOL er det 

valideret og udarbejdet i 
samarbejde med patienter med 

apopleksi. Efterfølgende har det 
vist sig, at være for omfangsrigt og 

kan virke konfronterende for 
deltagerne, da det påminder dem 

om hvad apopleksien har 
forårsaget. Dette kan være en 

mulig årsag til, at Sofie og Louise 
ikke har færdiggjort skemaer i et 

enkelt tilfælde. Vi må derfor 
erkende, at vi har været for 

ukritiske før opstart i forhold til SS-
QOL.

Samtidig stiller vi spørgsmålstegn 
ved anvendelsen af livskvalitet 

som effektmål, da vores resultater 

ikke indikerer en troværdig 
ændring i livskvaliteten, grundet 

uoverensstemmelser i deltagernes 
besvarelse i SS-QOL. 

Vores pilotprojekt synliggjorde ikke 
problemstillinger forbundet med 

måleredskaberne. Dette kan 
skyldes, at vi kun udleverede 

spørgeskemaet én gang, hvilket 
ikke er et tilstrækkeligt 

sammenligningsgrundlag. 
Derudover havde deltageren et 

højere kognitivt niveau end 
studiets definitive deltagere, men 

matchede stadig de opstillede in- 
og eksklusionskriterier.

Overordnet vurderer vi, at denne 
patientgruppe ikke er i stand til at 

besvare lange og komplicerede 
spørgeskemaer, hvilket Turner-

Stokes og Rusconi bekræfter i 
deres studie, om evnen til at 

fuldføre et spørgeskema (47). 
Dette burde vi have overvejet 

inden valg af måleredskaber og 
eventuelt have udført en kognitiv 

test på deltagerne.  

Vi stiller spørgsmålstegn ved 
validiteten af svarene på MPQ og 

SS-QOL. Eksempelvis har Adam 
fået hjælp til at udfylde skemaerne, 

hvorved testeren kan have påvirket 
ham i en bestemt retning ved at 
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fremhæve enkelte ord, spørgsmål 

eller lignende. Testerens 
indflydelse kunne have været 

minimeret ved at konstruere en 
guide til testeren, som detaljeret 

beskrev hvorledes vedkommende 
skulle agere i forbindelse med 

besvarelserne af MPQ og SS-QOL.  

Vi har været opmærksomme på, at 
der er omstændigheder forbundet 

med studiet, som kan have 
påvirket resultatet. Disse har vi 

forsøgt at tage højde for ved at 
udarbejde en behandlingsprotokol, 

som indeholdte retningslinjer for 
hvad behandleren skulle informere 

deltagerne om ved 
behandlingsstart: hvilke omgivelser 

behandlingen skulle forgå under 
samt under hvilke 

omstændigheder behandlingen 
skulle afbrydes. Det sikrede, at alle 

deltagere fik samme information 
samt at de etiske retningslinjer 

blev overholdt. Vi vurderer, at en 
sådan protokol har højnet studiets 

kvalitet.
Testerens undersøgelsesfund og 

konklusion af elektrodeplaceringen 
fremstår som definitiv og 

behandleren forholder sig ukritisk 
til dette. Da vores resultater er så 

markante er det tvivlsomt at, 

behandleren har placeret 

elektroderne forkert.
I forhold til testerens kliniske 

ræsonnering i den 
fysioterapeutiske undersøgelse 

kan denne påvirkes af flere 
faktorer, som beskrives i dette 

citat:

“Clinical reasoning refers to the 
thought processes associated with 

a clinician’s examination and 
management of a patient or client. 

Clinical reasoning is influenced by 
attributes of the therapist (e.g. 

needs and goals, values and 
beliefs, knowledge, cognitive, 

interpersonal and technical skills), 
the patient (e.g. values and beliefs, 

individual physical, psychological, 
social and cultural presentation) 

and the environment (e.g. 
resources, time, funding, and any 

externally imposed 
requirements)” (48).

Forskning har vist, at der er stor 

forskel på hvordan ræsonneringen 
fortages, alt efter erfaringsniveau 

(49)(50). Da vi ikke har opsamlet 
megen erfaring endnu, vil testerens 

kliniske ræsonnering kunne bære 
præg af dette. Vi har forsøgt, at 

tage højde for denne manglende 
forskererfaring ved at udføre et 
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pilotprojekt inden studiets 

påbegyndelse. Efterfølgende kan 
vi konstatere, at vores pilotprojekt 

ikke fangede problemstillinger 
vedrørende MQP og SS-QOL, 

såsom mængden af ord og 
spørgsmål, personlig konfrontation 

og deltagernes forståelse. Derfor 
fandt vi ikke anledning til at 

foretage ændringer i 
fremgangsmåden eller 

behandlingsprotokollen inden 
forløbets opstart. Alligevel 

fremhæves pilotprojektet som en 
stærk side, da dette højner 

kvaliteten i studiet. 
I et forsøg på at kompensere 

yderligere for den manglende 
erfaring, kunne vi have foretaget 

forskertriangulering. Hermed 
kunne alle gruppens medlemmer 

have testet og testresultaterne 
været sammenholdt, for at sikre 

større præcision ved bestemmelse 
af elektrodeplaceringen. Dette blev 

vi opmærksomme på 
efterfølgende, og bør ændres i 

fremtidige studier for at højne 
validiteten. 

5.2 Ekstern validitet
Gennem vores litteratursøgning 

har vi ikke fundet studier, som 
anvender to stimulationsformer 

samtidig. Derimod må vi 

sammenholde vores resultater 
med de forskningsartikler, som vi 

har taget udgangspunkt i, under 
tilrettelæggelsen af studiet. I et 

studie af Leandri et al. er der en 
tilfredsstillende smertereducering. 

De har målt på en subjektiv 
smertevurdering med 12 

behandlinger på fire uger, hvor 
deltagerne har fået behandling 

med burst og konventionel TENS 
ved 100 Hz samt placebo-

stimulering. Der påvises en 
vedvarende effekt én måned efter. 

Vores studie påviser en klar 
smertereduktion på daglig NRS-

registrering for alle tre deltagere. 
Samtidig ses tydelig 

smertereduktion fra første A-
periode til follow-up målt på NRS 

hos både Sofie og Adam, 
hvorimod der ses en stigning fra 

anden A-periode til follow-up. 
Hermed har vi ikke fundet en 

vedvarende effekt, jævnfør Leandri 
et al., men derimod en 

længerevarende effekt. 

Derudover bekræftes vores 
forventning om en akut 

smertereduktion fra start til slut i 
de enkelte behandlingsseancer, 

hvilket kan forklares ud fra Gate 
control teorien. Ydermere 
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bekræfter forskningsstudier, 

foretaget på andre patientgrupper; 
eksempelvis osteoartrose i knæ og 

kroniske smertepatienter, at både 
burst og konventionel TENS ved 

80 Hz har en direkte 
smertereduktion straks efter endt 

behandling og har en effekt i op til 
24 timer (51) (52). Grimmer har 

påvist en smertereducerende 
effekt på over 50 %, hvilket vores 

studie bekræfter med en 
forbedring af deltagernes 

selvvurderede smertereduktion på 
48-100 % (51).  

Vi har kunnet påvise en 
smertereducerende effekt fra 

første til anden behandlingsseance 
per dag, hvilket er i 

overensstemmelse med teorien 
bag TENS og vores praktiske 

udførelse (30) (31) (32). 
I forhold til livskvalitet har vi ikke 

fundet studier, som undersøger om 
elektrisk stimulering kan påvirke 

livskvaliteten. Derfor kan vi kun 
fremlægge vores resultater, men 

ikke sammenligne dem med andre. 
Til trods for at vores resultater 

viser en fremgang i totalscoren på 
20-29 %, kan vi ikke sige, at dette 

er et validt resultat, jævnfør 
diskussionen af SS-QOL i intern 

validitet.
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6.0 Konklusion
Alle tre deltagere oplevede en 

markant smertereduktion i den 
daglige NRS-registrering. Den 

største reduktion ses hos Louise, 
hvis smerter reduceres med 100 

%. Sofie og Adam opnåede en 
tydelig smertereduktion på 

henholdsvis 71 % og 95 %. 
Smertens intensitet, lokalisation og 

karakter ændrede sig ikke 
nævneværdigt hos Adam, 

hvorimod både Sofie og Louise 
oplevede en positiv ændring målt 

med McGill Pain Questionnaire. 
Det er ikke muligt, at konkludere 

på resultaternes validitet, da 
måleredskabet ikke har vist sig 

anvendeligt til vores deltagere.
Samtidig med en smertereduktion i 

daglig NRS-registrering, ses en 
stigning i totalscoren for 

livskvalitet, svarende til 20-29 %, 
for Adam og Sofie fra første til 

anden A-periode. Vi har ikke kunne 
vurdere Louises livskvalitet, da hun 

ikke har udfyldt skemaet 
tilstrækkeligt. Samtidig er 

resultaterne ikke valide og derfor 
kan det ikke konkluderes, om 

smertereduktionen har påvirket 
deltagernes livskvalitet, da 

måleredskabet igen ikke har vist 
sig anvendeligt til vores deltagere.

Derudover kan vi konkludere, at 

der er længerevarende effekt fra 
første A-periode til follow-up. 

Overordnet kan vi konkludere at 

intensiv burst og konventionel 
TENS-behandling to gange dagligt 

i tre uger i høj grad har nedsat 
hemiplegiske skuldersmerter hos 

vores deltagere mål på daglig 
NRS-registrering, da de alle 

responderede positivt på 
behandlingen. Dette giver god 

basis for yderligere forskning på 
området.
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7.0 Perspektivering
Et studie som vores, kan være 

med til at belyse aktuelle 
problemstillinger på området samt 

inspirere til videre forskning. 
Studiet kan ikke endegyldigt 

konkludere på patienter med 
hemiplegiske skuldersmerter, men 

kan betragtes som et pilotstudie, 
hvor der undersøges, om der er 

grundlag for en mere systematisk 
forskning med en større 

population. 
På baggrund af vores studie er der 

flere områder, som ville være 
interessante at undersøge 

nærmere. Der kan anvendes 
samme opsætning, men hvor 

målinger på funktionsniveauet 
inddrages eller yderligere follow-

up, for at undersøge hvor længe 
effekten holder. I et større 

perspektiv kunne det være 
interessant, at udforme et RCT-

studie med tre grupper, som 
matcher vores in- og 

eksklusionskriterier samt modtager 
konventionel og burst TENS. Den 

første gruppe skulle modtage 
behandling to gange dagligt, den 

anden gruppe én gang dagligt, 
mens den sidste modtager 

placebo stimulering én gang 
dagligt. Alle tre grupper modtager 

behandling af 30 minutters 

varighed. Hermed kan det 
vurderes, om der er forskel i 

effekten i de forskellige 
stimulationsformer samt kunne 

konkludere mere generelt på 
effekten af TENS til patienter med 

HSS. 

Med udgangspunkt i vores studie 
bør ABA-design, 30 minutters 

behandlingsseance samt de 
daglige NRS-registreringer 

bibeholdes. Der bør ændres på 
opsætningen således, at testeren 

er tilstede under udfyldelsen af 
spørgeskemaerne. Desuden kan 

der med fordel inddrages en 
erfaren tester, som kan identificere 

deltagernes kognitive 
problemstillinger, så resultaterne 

ikke påvirkes i ligeså høj grad. 
Derudover skal det overvejes, om 

MPQ og SS-QOL er relevant hos 
målgruppen, og hvis muligt, 

anvende bedre måleredskaber til 
at undersøge livskvalitet og 

smertereduktion. Eksempelvis 
kunne livskvalitet afdækkes med et 

interview med hver enkelt deltager, 
hvorved metoden kan trianguleres.

Set ud fra et fysioterapeutisk og 

samfundsøkonomisk perspektiv 
mener vi, at TENS muligvis kan 
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være med til at reducere udgifterne 

til sundhedsvæsenet på længere 
sigt. Denne behandlingsmetode 

bør i langt højere grad 
implementeres i 

rehabiliteringsprocessen, både på 
landets sygehuse og i 

kommunerne. Dette på baggrund 
af, at vi mener TENS kan anvendes 

som en katalysator, fordi 
patienterne smertelindres. Derved 

opnår de en mulighed for at øge 
bevægeligheden og derved kan 

rehabiliteringstiden reduceres. Det 
vil først og fremmest kræve, at 

fagpersonalet, herunder 
ergoterapeuter, fysioterapeuter og 

eventuelt sygeplejersker, bliver 
informeret om den gavnlige effekt 

og instrueret i anvendelsen af 
TENS-apparatet.

Fremadrettet bør det overvejes at 

udvikle bedre måleredskaber, som 
tager højde for de kognitive 

problemstillinger, der knytter sig til 
denne patientgruppe. Det kunne 

eksempelvis være en 
standardiseret interviewguide til, at 

vurdere livskvalitet, da det er et 
vanskeligt begreb at kvantificere. I 

forhold til smerteregistrering kunne 
det være interessant at udvikle 

teknologiske redskaber. 

Eksempelvis en applikation til en 
smartphone14, som påminder 

patienten om, at registrere smerte 
én gang dagligt ud fra et valideret, 

standardiseret redskab, der 
spørger til intensitet, lokalisation 

og karakter, udarbejdet specifikt til 
denne patientgruppe.

En implementering af TENS og 

udvikling af måleredskaber kan 
være inspiration til fremtidige 

studier.

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

14 En smartphone er en telefon, der har fået samme egenskaber som en computer.

Perspektivering 67



Referenceliste
1. Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen. www.sst.dk. [Online] 

[Citeret: 07. 06 2011.]

2. Roy CW, Sands MR, Hill LD. Shoulder pain in acutely admitted 
hemiplegics. Clinical rehabilitation. 1994, 8, s. 334-340.

3. Snels, IAK., Dekker, JHM., Van der Lee., Lankhorst, GJ., 

Beckerman, H. & Bouter, LM. Treating patients with hemiplegic 
shoulder pain. I: American journal of physical medicine & 

rehabilitation. 2002, 81, s. 150-160.

4. Bender, L. & Mckenna, K. Hemiplegic shoulder pain: defining the 

problem and its management. I: Disability and rehabilitation. 2001, 

Årg. 23, 16, s. 698-705.

5. Turner-Stokes, L. & Jackson, D. Shoulder pain after stroke: a review 

of the evidence base to inform the development of an integrated care 
pathway. Clinical rehabilitation. 2002, 16, s. 276-298.

6. Kragh-Schwarz, D. Den smertefulde skulder hos apopleksipatienten. 

Klinisk Sygepleje. 1987, 5, s. 11-18.

7. Gadsby, JG & Flowerdew, MW. TENS and ALTENS for cronic low 

back pain. s.l.#: Cochrane Database, 2000. CD000210.

8. Hamza MA, et al. Effect of the frequency of TENS on the 

postoperative opioid analgesic requirement and recovery profile. 

Anesthesiology. 1999.

9. Osiri M, et al. TENS for knee osteoarthritis (Cochrane Review). s.l.#: 

Cochrane Database, 2000.

10.Walsh DM, et al. A Double-blinded investigation of the hypoalgesic 

effects of TENS upon experimentally induced ischaemic pain. Pain. 

1995.

11.Chantraine A, Baribeault A, Uebelhart D, Gremion G. Sholuder Pain 

and Dysfunction in Hemiplegia: Effects of Functional Electrical 
stimulation. Arch Phys Med Rehabil. 1999, 80, s. 328-31.

12.Chae J, et al. Intramuscular Electrical Stimulation for Hemiplegic 

Shoulder Pain: A 12 Month Follow-up of a Multiple-Center, 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

Referenceliste 68

http://www.sst.dk
http://www.sst.dk


Randomized Clinical Trial. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2005, Årg. 84, 

11, s. 832-42.

13.Leandri M, et al. Comparison Of TENS Treatments In Hemiplegic 

Sholuder Pain. Scand J Rehab Med. 1990, 22, s. 69-72.

14.Nørby, S. Klinisk ordbog, 16. udgave. 5. oplag,. 16. København#: 
Munksgaard Danmark, 2004. 978-87-03-00636-9.

15.Harbo M, Lisby H. El-terapi. [forfatter] Lisby H Harbo M. El-terapi. 2. 

Copenhagen#: FADL’s Forlag, 2004.

16.WHO. WHO. www.who.int. [Online] [Citeret: 01. 06 2011.] http://

www.who.int/mental_health/media/68.pdf.

17.Staehelin Jensen T, Dahl JB, Arendt-Nielsen L. Smerter – baggrund, 

evidens og behandling. 2. København#: FADL’s forlag, 2009.

18.Dansk selskab for apopleksi. Dansk selskab for apopleksi. 
www.dsks.dk. [Online] [Citeret: 06. 06 2011.] http://www.dsks.dk/filer/

hoeringssvar/
referenceprogram_for_behandling_af_patienter_med_apopleksi.pdf.

19.Wanklyn, P., Forster, A. & Young, J. Hemiplegic shoulder pain (HSP): 

natural history and investigation of associated features. Disability 
rehabilitation . 1996, 18, s. 497-501.

20.Ryerson, S. & Levit, K. The shoulder in hemiplegia. I: Donatelli, RA. 
(red). (1999). Physical therapy of the shoulder. 1999, s. 263-288.

21.Carr, J. Shepard, R. Neurological rebabilitation – Optimizing motor 

performance. Oxford#: Butterworth Heinemann, 1998.

22.Lægehåndbogen. Laegehaandbogen. www.laegehaandbogen.dk. 

[Online] [Citeret: 31. 05 2011.] http://laegehaandbogen.dk/
default.aspx?document=2800.

23.Schibye B, Klausen K. Menneskets fysiologi hvile og arbejde. 

Menneskets fysiologi hvile og arbejde. 2. København#: FADL’s forlag A/
S, 2005.

24.Bjordal JM, Johnson MI, Couppé C. Clinical electrotherapi – your 
guide to optimal treatment. Clinical electrotherapi – your guide to 

optimal treatment. Kristiansand#: Høyskoleforlaget A/S, 2001, s. 105.

25.Quinn, E. Sportsmedicin Over-use syndrome – chronic pain and 

sports injury, over-use injuries include repetitive strain or cumulative 

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

Referenceliste 69

http://www.who.int
http://www.who.int
http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
http://www.dsks.dk
http://www.dsks.dk
http://www.dsks.dk/filer/hoeringssvar/referenceprogram_for_behandling_af_patienter_med_apopleksi.pdf
http://www.dsks.dk/filer/hoeringssvar/referenceprogram_for_behandling_af_patienter_med_apopleksi.pdf
http://www.dsks.dk/filer/hoeringssvar/referenceprogram_for_behandling_af_patienter_med_apopleksi.pdf
http://www.dsks.dk/filer/hoeringssvar/referenceprogram_for_behandling_af_patienter_med_apopleksi.pdf
http://www.dsks.dk/filer/hoeringssvar/referenceprogram_for_behandling_af_patienter_med_apopleksi.pdf
http://www.dsks.dk/filer/hoeringssvar/referenceprogram_for_behandling_af_patienter_med_apopleksi.pdf
http://www.laegehaandbogen.dk
http://www.laegehaandbogen.dk
http://laegehaandbogen.dk/default.aspx?document=2800
http://laegehaandbogen.dk/default.aspx?document=2800
http://laegehaandbogen.dk/default.aspx?document=2800
http://laegehaandbogen.dk/default.aspx?document=2800


traume injuries. sportsmedicine.about.com/od/paininjury1/a/

overuse.htm. [Online] [Citeret: 01. 06 2011.] http://
sportsmedicine.about.com/od/paininjury1/a/overuse.htm.

26.Church, et al. Randomized controlled trial to evaluate the effect of 

surface neuromuscular electrical stimulation to the shoulder after 
acute stroke. Stroke. dec 2006, 37, s. 2995-3001.

27.Price CIM, Pandyan AD. Electrical stimulation for preventing and 
treating post-stroke shoulder pain: a systematic Cochrane review”. 

Clinical Rehabilitation. 2001, 15, s. 5-19.

28.Sonde, et al. Stimulation with low frequency transcutaneous electrical 

nerve stimulation increases motor function of the post-stroke paretic 

arm. Scand J Rehab Med. 1998, 30, s. 95-99.

29.Kobayashi, et al. Reduction in subluxation and improved muscle 

function of the hemiplegic shoulder joint after therapeutical electrical 
stimulation. Journal of electromyography and kinesiology. April 1999, 

9, s. 327-336.

30.Johnson MI, et al. Analgesic effects of different pulse frequencies on 

cold induced pain in normal subjects. Pain. 1989.

31.Johnson MI, et al. An in-depth study of long term users of TENS. 
Pain. 1991.

32.Webster, et al. Use of TENS for fingertip analgesia: a pilot study. 

Annals of emergency medicine. 1992.

33.Birkler, J. Videnskabsteori. København#: Munksgaard Danmark, 2005.

34.Lindahl M, Juhl C. Den sundheds videnskabelige opgave – vejledning 

og værktøjskasse. 2. København#: Munksgaard Danmark, 2010.

35.Albert H, Hovmand B, Lund H, Winkel A, Sørensen L.V. Case 

rapport. En grundbog i praksisformidling. København#: Munksgaard 
Danmark, 2005.

36.Evidence-Based Nursing. Evidence-Based Nursing. Evidence-Based 

Practice in the Health Sciences. www.uic.edu/uic. [Online] [Citeret: 09. 
06 2011.] http://ebp.lib.uic.edu/nursing/node/12.

37.Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen. www.sst.dk. [Online] 
[Citeret: 23. 05 2011.] http://www.sst.dk/Planlaegning%20og

%20kvalitet/Evidens%20og%20metode/Litteraturvurdering.aspx.

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

Referenceliste 70

http://sportsmedicine.about.com/od/paininjury1/a/overuse.htm
http://sportsmedicine.about.com/od/paininjury1/a/overuse.htm
http://sportsmedicine.about.com/od/paininjury1/a/overuse.htm
http://sportsmedicine.about.com/od/paininjury1/a/overuse.htm
http://www.uic.edu/uic
http://www.uic.edu/uic
http://ebp.lib.uic.edu/nursing/node/12
http://ebp.lib.uic.edu/nursing/node/12
http://www.sst.dk
http://www.sst.dk
http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Evidens%20og%20metode/Litteraturvurdering.aspx
http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Evidens%20og%20metode/Litteraturvurdering.aspx
http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Evidens%20og%20metode/Litteraturvurdering.aspx
http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Evidens%20og%20metode/Litteraturvurdering.aspx


38.Maribo, Thomas. Fysio. www.fysio.dk. [Online] [Citeret: 07. 06 2011.] 

http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/

Numerisk-Rangskala/.

39.Maribo, Thomas. Fysio. www.fysio.dk. [Online] [Citeret: 07. 06 2011.] 

http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Visuel-
Analog-Skala-VAS-/.

40.Maribo, Thomas. Fysio. www.fysio.dk. [Online] [Citeret: 01. 06 2011.] 

http://fysio.dk/fafo/maleredskaber-alfabetisk/McGill-Pain-
Questionnaire/.

41.Muus, I. Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt 
instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske 

apopleksipatienter (doctoral dissertation. Nordic School of Public 
Health. 2008.

42.Williams, L. S., Weinberger, M., Harris, L. E., Clark, D. O., & Biller, 

J. Development of a Stroke-Specific Quality of Life Scale. Stroke. 
1999, 30, s. 1362-1369.

43.Trade me. Trade me. www.trademe.co.nz. [Online] [Citeret: 07. 06 

2011.] http://www.trademe.co.nz/Health-beauty/medical-supplies/
Other/auction-374300892.htm.

44.Helsinki deklaration, klinisk farmakologi. Helsinki deklaration. 
www.manan.dk. [Online] [Citeret: 29. 04 2011.] http://manan.dk/noter/

ku/klinisk_farmakologi_helsinki.pdf.

45.Datatilsynet. Persondata tilsynet. http://www.datatilsynet.dk/

lovgivning/persondataloven/ . [Online] [Citeret: 29. 04 2011.] http://

www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/.

46.Price CIM, Curless RH, Rodgers H. Can stroke patiens use visual 

analogue scales? . Stroke. 1999, 30, s. 1357-1361.

47.Turner-Stokes L, Rusconi S. Screening for ability to complete a 

Questionnaire: A preliminary evaluation of the abilityQ and shoulderQ 

for assessing shoulder pain in stroke paitents. Clinical rehabilitation. 
2003, 17, s. 150-57.

48.Jones M, Jensen G, Edwards I. Clinical reasoning in physiotherapy. 
[forfatter] Jones M. Higgs J. Clinical reasoning in the health 

professions. 2. Oxford#: Butterworth Heinemann, 2000, s. 117-127.

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

Referenceliste 71

http://www.fysio.dk
http://www.fysio.dk
http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Numerisk-Rangskala/
http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Numerisk-Rangskala/
http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Numerisk-Rangskala/
http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Numerisk-Rangskala/
http://www.fysio.dk
http://www.fysio.dk
http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Visuel-Analog-Skala-VAS-/
http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Visuel-Analog-Skala-VAS-/
http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Visuel-Analog-Skala-VAS-/
http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber/Maleredskaber-alfabetisk/Visuel-Analog-Skala-VAS-/
http://www.fysio.dk
http://www.fysio.dk
http://fysio.dk/fafo/maleredskaber-alfabetisk/McGill-Pain-Questionnaire/
http://fysio.dk/fafo/maleredskaber-alfabetisk/McGill-Pain-Questionnaire/
http://fysio.dk/fafo/maleredskaber-alfabetisk/McGill-Pain-Questionnaire/
http://fysio.dk/fafo/maleredskaber-alfabetisk/McGill-Pain-Questionnaire/
http://www.trademe.co.nz
http://www.trademe.co.nz
http://www.trademe.co.nz/Health-beauty/medical-supplies/Other/auction-374300892.htm
http://www.trademe.co.nz/Health-beauty/medical-supplies/Other/auction-374300892.htm
http://www.trademe.co.nz/Health-beauty/medical-supplies/Other/auction-374300892.htm
http://www.trademe.co.nz/Health-beauty/medical-supplies/Other/auction-374300892.htm
http://www.manan.dk
http://www.manan.dk
http://manan.dk/noter/ku/klinisk_farmakologi_helsinki.pdf
http://manan.dk/noter/ku/klinisk_farmakologi_helsinki.pdf
http://manan.dk/noter/ku/klinisk_farmakologi_helsinki.pdf
http://manan.dk/noter/ku/klinisk_farmakologi_helsinki.pdf
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/


49.Doody C, McAteer M. Clinical reasoning of expert and 

novicephysiotherapist in an orthopaedic outpatient setting. 

Physiotherapy . 2002, 5, s. 258-68.

50.Boshuizen HPA, Smidt HG. The development of clinical reasoning 

expertise. [forfatter] Jones M, eds Higgs J. Clinical reasoning in the 
health professions. Oxford#: Butterworth Heinemann, 2000, s. 15-21.

51.Grimmer, K. A controlled double blind study comparing the effects of 

strong bustmode TENS and high rate TENS on painful osteoarthritic 
knees. Australian physiotherapy original article. 30, 1992, 1, s. 49-55.

52. Nnoaham KE, Kumbang J. Transcutaneous electrical nerve 
stimulation (TENS) for chronic pain. [ Cochrane Database of 

systematic reviews] 2008.

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

Referenceliste 72



Litteraturliste 
1. Albert H, Hovmand B, Lund H, Winkel A, Sørensen L.V. Case 

rapport. En grundbog i praksisformidling. København: Munksgaard 

Danmark; 2005

2. Birkler J, Videnskabsteori, Munksgaard Danmark, 2005

3. Bjordal JM, Johnson MI, Couppé C. Clinical electrotherapy – your 

guide to optimal treatment. Høyskoleforlaget A/S 2001.

4. Bobath B. Adult Hemiplegia – evaluation and treatment. Heinemann 

Medical Books 1990 3rd ed

5. Carr J, Shepherd R. Neurological rehabilitation – optimizing motor 

performance. Butterworth Heinemann 1998

6. Davies PM. Skridt for skridt – En vejledning i behandling af voksne 
hemiplegikere. Munksgaard Danmark, Copenhagen. 2. udgave, 4. 

oplag 2008 

7. Harbo M, Lisby H. El-terapi. 2. udgave, 1. oplag 2004, FADL’s Forlag

8. Lindahl M, Juhl C. Den sundhedsvidenskabelige opgave – vejledning 

og værktøjskasse. 2.udgave, 1. oplag, Munksgaard Danmark, 
København 2010

9. Schibye B, Klausen K. Menneskets fysiologi hvile og arbejde. 2 

udgave, 1. oplag 2005. FADL’s forlag A/S, Købemhavn. 

10.Staehelin Jensen T, Dahl JB, Arendt-Nielsen L. Smerter – baggrund, 

evidens og behandling. 2. udgave, 1. oplag 2009, FADL’s forlag. 

11.Wæhrens E, Winkel A, Gyring J. Neurologi og neurorehabilitering for 

ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard Danmark 2006, 1. 

udgave, 1. oplag

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

Litteraturliste 73



Bilag
Bilag 1: Søgematrix

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

Bilag 74



Bilag 2: Artikelvurdering

Checkliste 2:          Randomiserede, kontrollerede 
undersøgelser
Checkliste 2:          Randomiserede, kontrollerede 
undersøgelser
Forfatter, titel: M. Leandri, C. I. Parodi, N. Corrieri, S. Rigardo
Tidsskrift, år: Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 22: 69-72, 1990
Forfatter, titel: M. Leandri, C. I. Parodi, N. Corrieri, S. Rigardo
Tidsskrift, år: Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 22: 69-72, 1990

Checkliste udfyldt af: Jeanette JohanssonCheckliste udfyldt af: Jeanette Johansson

1. INTERN PÅLIDELIGHED1. INTERN PÅLIDELIGHED

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt?

.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling?

1 - De vil evaluere effektiviteten af 

høj-intensitet TENS vs lav-intensitet 

TENS v. placebobehandling
.1 Blev forsøgspersonerne 

randomiseret?
1 – 3 grupper med 20 deltagere i hver.

.1 Var behandlings- og kontrolgruppen 
ens ved undersøgelsens start?

1

.1 Var blindingsmetoden tilstrækkelig? 1

.1 Blev forsøgspersonerne, behandler 
og forsker blindet mht. 
randomiseringen?

1

.1 Er alle relevante slutresultater målt 
standardiseret, troværdigt og 
pålideligt?

1

.1 Bortset fra den undersøgte 
behandling, blev grupperne så 
behandlet ens?

1

.1 Hvor stor en del af personer, der blev 
rekrutteret til undersøgelsen, blev 
endeligt medtaget i analyserne?

5
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.1 Blev alle de undersøgte personer 
analyseret i henhold til 
randomiseringen?

1

.1 Er resultaterne homogene mellem de 
forskellige undersøgelsessteder 
(multicenterundersøgelser)?

5

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN

.1 I hvor høj grad forsøgte 
undersøgelsen at minimere bias?

         Anfør ++, + eller ÷.
++

.1 Hvis bedømt som + eller ÷, i hvilken 
grad kan bias påvirke 
undersøgelsesresultatet?

Ikke relevant

.1 Med baggrund i kliniske 
overvejelser, evaluering af metoden 
og undersøgelsens statistiske styrke, 
mener du så, at sluteffekten skyldes 
undersøgelsens ”intervention”?

++

.1 Er resultatet af undersøgelsen direkte 
anvendeligt på MTV’ens 
patientmålgruppe?

1

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN

.1 Hvilke behandlinger evalueres i 
undersøgelsen?

Høj-intensitet TENS, lav-intensitet 

TENS, Placebo stimulation

.1 Hvilke måleparametre er anvendt på 
slutresultatet? (outcome) PROM

.1 Hvor mange patienter deltog i 
undersøgelsen?
(total og i behandlings- hhv. 
kontrolgruppen).

60 i alt. 20 i hver gruppe.

.1 Hvorledes er effekten målt?

          Og i hvilken retning gik den målte 
effekt?

PROM, smerte (tilfredstillende 

resultater)
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.1 Er der statistiske 
usikkerhedsberegninger?

          (p-værdier eller 
sikkerhedsintervaller). 

3 - Der er ikke udregnet CI, men 

signifikans omtales i 

resultatbehandlingen. P-værdierne 

omtales, men nævnes ikke i artiklen.
.1 Hvad karakteriserer 

befolkningstypen (=populationen)?

          (køn, alder, sygdomsprævalens). 

2 - Hemiplegiske skuldersmerter efter 

apopleksi. Deltagerne kan stå og gå 

under assistence og har været 

igennem et tidligt, almindeligt 

rehabiliteringsprogram. 
.1 Hvorfra er forsøgspersonerne 

rekrutteret?
         (fx by, land, hospital, ambulatorier, 
almen
          praksis, amt). 

4 - Det er ikke nævnt, men forsøget er 
lavet for et italiensk universitet.

.1 Hvor mange grupper/centre er med i 
undersøgelsen?

5

.1 Er der rejst nogen specifikke 
spørgsmål ved denne undersøgelse?
(Anfør generelle kommentarer vedr. 
undersøgelsens resultater og 
betydningen af disse).

Nej
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Bilag 3: Daglig NRS-registrerings skema

NRS skema til daglig registrering af smerte
NRS:

0 = ingen smerte

10 = Værst tænkelige smerte

Dato I ro – NRS Aktivitet – 
NRS

Nat – NRS Kommentar

UGE 12

Ons 23/3

Tors 24/3

Fre 25/3

Lør 26/3

Søn 27/3

UGE 13

Man 28/3

Tirs 29/3

Ons 30/3

Tors 31/3

Fre 1/4

Lør 2/4

Søn 3/4 

UGE 14

Man 4/4

Tirs 5/4

Ons 6/4

Tors 7/4

Fre 8/4

Lør 9/4

Søn 10/4

UGE 15

Man 11/4

Tirs 12/4
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Ons 13/4

Tors 14/4

Fre 15/4

Lør 16/4

Søn 17/4

UGE 16

Man 18/4

Tirs 19/4

Ons 20/4

Tors 21/4

Fre 22/4

UGE 20

Man 16/5

Tirs 17/5

Ons 18/5

Tors 19/5

Fre 20/5
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Bilag 4: McGill Pain Questionnaire (MPQ)

Effekten af TENS på hemiplegiske skuldersmerter hos patienter med apopleksi

Smertespørgeskema 
 
Dette skema skal bruges til at måle din smerte på forskellig måde. 
 
Følgende ord beskriver smertens intensitet eller styrke. Vi vil bede dig om at udvælge 
det ord, der bedst beskriver din smerte: 
 
1. lige nu _____ 
 
2. når den er værst _____ 
 
3. når den er mindst _____ 
 

1 2 3 4 5 
Mild moderat middelsvær stærk uudholdelig 

 
 
 
 
I det næste er der en figur, der viser din krop. Marker de områder hvor du har ondt 
med en kuglepen. 

 
 
 
 
 
I det næste er der en del ord, der kan beskrive forskellige former for smerte. De er 
inddelt i grupper 1 – 20. Marker med en cirkel om ordet, de ord der beskriver din 
nuværende smerte. Du må vælge så mange ord du vil, men kun et fra hver af 
grupperne. 
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Bilag 5: Stroke specific Quality of Life (SS-QOL)
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Bilag 6: Mail fra Hans Okkels Birk
Forespørgsel vedr. bachelorprojekt til Hans Okkel Birk (Etisk komité)

Forespørgsel fra os:
Hej Hans 

Vi er tre fysioterapeutstuderende på UCSJ i Næstved, som er i gang med vores 

afsluttende bachelorprojekt. Dette omhandler el-terapi til hemiplegiske 

skuldersmerter hos apopleksipatienter. 

På baggrund af den eksisterende forskning og studier på området, vil vi afprøve 

TENS´s virkning som suplement til patientens igangværende behandling.  

 

Projektet omhandler 3 patienter på Kurhus i Dianalund, som alle har hemiplegiske 

skuldersmerter. Da opsætningen er et ABA-design, har vi ingen kontrolgruppe. Vi 

påtænker at komme i uge 12 og undersøge og indsamle data. I uge 13-15 giver vi 

el-terapi i form af TENS (transkutan elektrisk nervestimulation). I uge 16 

undersøger og indsamler vi slutdata. I uge 20 laver vi en follow-up på 

behandlingseffekten. 

 

Inden vi påbegynder projektet vil vi høre om det er nødvendigt med en godkendes 

hos videnskabsetisk komité?

-- 

Venlig hilsen

 

Fysioterapeutstuderende:

Anja Bøjesen, Jeanette Winther Johansson og Rasmus von Zernichow Borberg

Email: bachelor.hss@gmail.com

Tlf Anja: +45 40555140

Tlf Jeanette: +45 60222147

Tlf Rasmus: +45 27284570
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 Svar:

Kære Anja, Jeanette og Rasmus.

 

Hvis I vil udvikle ny viden, vil der være tale om et biomedicinsk 

forskningsprojekt, der skal anmeldes til Den Regionale Videnskabsetiske Komité 

for Region Sjælland.

 

Imidlertid er der ikke nogen kontrolgruppe i jeres studie, og det vil sige, at studiet 

har karakter af kvalitetssikring eller et "Fase-IV"-studie og dermed ikke er 

anmeldelsespligtigt. 

 

For at undgå at komme i konflikt med lovgivningen er det vigtigt at I holder fast i, 

at der ikke er tale om et originalt forsøg  men om at I ser på, om I opnår de 

resultater, som I forventer på baggrund af de allerede foreliggende studier. Derved 

vil det blive understreget, at jeres projekt juridisk set er et kvalitetssikringsprojekt, 

og så er det som nævnt ikke anmeldelsespligtigt.

 

Mere generelle oplysninger om anmeldelse til komité-systemet kan I se her: http://

www.regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/sundhed/fagfolk/

videnskabsetisk_komite/Sider/default.aspx 

Med venlig hilsen

Hans Okkels Birk

Konsulent

Region Sjælland

Kvalitet og Udvikling

Alleen 15

4180 Sorø

Tlf. +45 5787 5255

Fax +45 5787 5299

Personlig e-post HOB@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk
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 Fysioterapeutisk bachelorprojekt 2011, UCSJ sundhedsuddannelserne i Næstved 

Informeret samtykke til deltagelse i et biomedicinsk forskningsprojekt. 
 
 
Forskningsprojektets titel: Effekten af el-terapi til hemiplegiske skuldersmerter hos 
apopleksipatienter 
      
Erklæring fra forsøgspersonen: 
Jeg har fået skriftlig og mundtlig information og jeg ved nok om formål, metode, fordele og  
ulemper til at sige ja til at deltage.  
Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at  
miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling.   
Jeg giver samtykke til, at deltage i forskningsprojektet og har fået en kopi af dette samtykkeark  
samt en kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug. 
 
 
Forsøgspersonens navn: ________________________________________________________ 
 
Dato: _______________   Underskrift:                                                                                   
 
 
Ønsker du at blive informeret om forskningsprojektets resultat samt eventuelle konsekvenser for 
dig?: 
 
Ja _____ (sæt x)         Nej _____ (sæt x) 
 
Erklæring fra de forsøgsansvarlige: 
Vi erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget og har 
haft mulighed for at stille spørgsmål til os.  
 
Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om 
deltagelse i forsøget.   
De forsøgsansvarliges navne:       
 
Dato: _______________   Underskrift:                                                                                  
 
 
 
Dato: _______________   Underskrift:                                                                                   
 
 
 
Dato: _______________   Underskrift:                                                                                  
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Aftalebrev 
 

Efter telefonisk kontakt med xx d. xx/xx og x/x vedrørende vores bachelorprojekt, fremsender vi hermed 
nærmere information om projektet som aftalt. 
Vi er tre fysioterapeutstuderende fra Sundhedsuddannelserne i Næstved, University College Sjælland, som er 
ved at skrive vores afsluttende bachelorprojekt omhandlende effekten af el-terapi, som behandling af 
hemiplegiske skuldersmerter. Vores studie er et ABA-design, hvor vi først indsamler data og derefter giver 
en behandling med el-terapi og til sidst vurderer vi effekten.  
I behøver ikke at have alle deltagerne til projektet for at det har vores interesse.  
 
Projektets titel 
Effekt af el-terapi til hemiplegiske skuldersmerter hos apopleksipatienter. 
 
Formål med projektet 
At afdække om el-terapi kan reducere skuldersmerter hos disse patienter. 
 
Deltagere 
Vi søger 3-4 apopleksipatienter med hemiplegiske skuldersmerter.  
Se bilag for inklusions- og eksklusionskriterier. 
Modtager sideløbende vanlig behandling og træning. 
Vi beder om tilladelse til indsigt i deltagerens journaloplysninger. Disse vil blive behandlet fortroligt og 
videregives ikke til tredjepart. 
 
Tidsramme 
Vi vil gerne komme i uge 12 og indsamle data. I uge 13-15 vil behandlingen finde sted, hvorefter vi 
i uge 17 eller 18 vil vi indsamle behandlingsdata. I uge 20 vil vi lave follow-up.  
 
Vi kan tilbyde 

• Vi stiller vores arbejdskraft til rådighed i perioden, som en del af vores praktik. 
• Mulighed for mere viden på området i forhold til behandling ud fra den nyeste 

videnskabelige forskning 
• Indsigt i vores resultater efter projektets afslutning, hvis dette ønskes 
• Ingen økonomiske udgifter til projektet eller os 
• Vi medbringer selv alt relevant udstyr  

 
Vi tager forbehold for etiske problemstillinger i forbindelse med brug af el-terapi på denne 
patientgruppe. Vi er opmærksomme på kontraindikationer såsom sår, sart hud og allergi, 
udiagnosticeret smerter og sensibilitetsforstyrrelser, men er ikke eksklusionskriterier. 
 
Hvis I har deltagere, som passer til vores projekt, sørger vi for information til disse.  
 
Opstår der spørgsmål vedrørende projektet eller en patients konkrete deltagelse, så kontakt os gerne 
på nedenstående.  
 
Vi kontakter Jer i uge 11 for endelig deltagerinfo.  

 
Med venlig hilsen 

 
Fysioterapeutstuderende Anja Bøjesen, Jeanette Winther Johansson og Rasmus von Zernichow Borberg 

 
E-mail: bachelor.hss@gmail.com 

 
Tlf Anja: +45 40 55 51 40, Tlf Jeanette: +45 60 22 21 47, Tlf Rasmus: +45 27 28 45 70 
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Deltagerinformation om deltagelse i bachelorprojekt. 
 
Vi er tre fysioterapeutstuderende fra sundhedsuddannelserne i Næstved, University College 
Sjælland, som er ved at skrive vores afsluttende bachelorprojekt omhandlende hemiplegiske 
skuldersmerter. Derfor har vi brug for frivillige, som har lyst til at medvirke i projektet. 
Før du beslutter, om du vil deltage i projektet, skal du fuldt ud forstå, hvad projektet går ud på, og 
hvorfor vi gennemfører projektet. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation 
grundigt.  
Hvis du beslutter dig for at deltage i projektet, skal du udfylde en samtykkeerklæring, som vi vil 
medbringe ved første møde. Din deltagelse er frivillig og du kan til hver en tid trække dit samtykke 
tilbage og træde ud af projektet. Dette vil ikke påvirke din videre behandling i sundhedssystemet. 
 
Projekt titel 
Effekten af el-terapi til hemiplegiske skuldersmerter hos apopleksipatienter 
 
Formål med projektet 
At afdække om el-terapi kan reducere hemiplegiske skuldersmerter hos apopleksipatienter 
 
Plan for projektet 
Vi kommer første gang i uge 16 og indsamler data. Her vil vi snakke/lave et interview om 
sygdomsforløbet, dine smerter og hvilken påvirkning disse har på din hverdag. 
I uge 17-19 vil du modtage behandling i form af el-stimulation. Dette vil blive tilrettelagt efter 
undersøgelsen i uge 16. 
Mandag i uge 20 kommer vi igen og laver en slutsamtale/interview, for at kunne vurdere om 
behandlingen har haft effekt. Derefter bearbejder vi de indsamlede data og testresultater. 
 
Hvad er el-terapi? 
I dette projekt benyttes en fysioterapeutisk behandlingsmetode, der gør brug af elektriske impulser, 
kaldet TENS (transkutan elektrisk nervestimulation). Dette sker gennem små elektroder, som 
påføres på huden. Strømstyrken er meget lav. Når behandlingen udføres kan der mærkes en let 
snurren og summen i det område, der behandles.  
Vi vil altid afprøve behandlingen på rask side først, så du har en fornemmelse af hvordan det føles.  
 
Fordele ved projektet 

• Mulighed for reduktion af smerter i den hemiplegiske skulder, som evt. kan påvirke 
bevægeligheden og derved gøre daglige aktiviteter lettere. 

• At få mere viden inden for behandling med el-terapi, som andre i samme situation som dig, 
kan drage nytte af.  

• Mulighed for at udbrede ny faglig viden på området til andre fagprofessionelle.  
 
 
Effekt 
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• Træthed efter behandlingen 
• Øget ømhed i området op til 24 timer efter behandlingen pga. forhøjet muskelaktivitet 

 
Bivirkninger 

• Der kan forekomme allergisk reaktion i form af rødme og kløe hvor elektroderne har siddet 
 
Alle videnskabelige forsøg er forbundet med en risiko. Der kan være risici ved forsøget, som vi 
endnu ikke kender. Vi beder dig derfor om at fortælle, hvis du oplever problemer med dit helbred, 
mens projektet står på. Hvis vi opdager bivirkninger, som vi ikke allerede har fortalt dig om, vil du 
naturligvis blive orienteret med det samme, og du vil skulle tage stilling til, om du ønsker at 
fortsætte i projektet. 
 
Andre behandlingsmuligheder 
Du modtager sideløbende din vanlige behandling og træning. 
 
Personlige data 
Vi beder om tilladelse til indsigt i din journal, som vil blive behandlet fortroligt og videregives ikke til 
tredjepart. Du vil fremstå anonym i det færdige projekt. Desuden er vi underlagt tavshedspligt, hvorfor al 
kommunikation mellem dig og behandleren forbliver fortrolig. 
 
Udelukkelse fra og afbrydelse af projektet 

• Behandlingen afbrydes, hvis en deltager oplever markant smerteforværring  
• Det er ikke forsvarligt at fortsætte, hvis en deltageres tilstand forværres set i forhold til 

sygdom. 
 
Oplysninger om økonomiske forhold 

• Det gives ingen økonomisk støtte til projektet 
• Din deltagelse er på frivillig basis. 

 
Adgang til forsøgsresultater 

• Dataindsamlingen forventes afsluttet i uge 20, hvorefter de skal bearbejdes 
• Du vil have mulighed for, når projektet er afsluttet d. 15/6 2011, at få indsigt i det samlede 

resultat 
• Projektet fremlægges i løbet af uge 25 på University College Sjælland i Næstved 
• Alt efter projektets resultater, besluttes det om det skal videregives i fagbladet 

Fysioterapeuten 
 
Praktisk information 

• Du skal ikke selv medbringe noget til behandlingen, da vi har alt udstyr. 
• Du skal have en løstsiddende trøje eller en undertrøje på, da vi skal kunne komme til 

omkring skulderen 
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Vi håber, at du med disse informationer har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i 
projektet, og at du føler dig bedre rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse.  
Hvis du vil vide mere om projektet, er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående E-
mail eller telefonnumre. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Fysioterapeutstuderende Anja Bøjesen, Jeanette Winther Johansson og Rasmus von Zernichow Borberg 
 

E-mail: bachelor.hss@gmail.com 
 

Tlf Anja: +45 40 55 51 40, Tlf Jeanette: +45 60 22 21 47, Tlf Rasmus: +45 27 28 45 70 
 
 
 
 
 
Underskrift og dato: ______________________________________ 
 
 
 
Underskrift og dato: ______________________________________ 
 
 
 
Underskrift og dato: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Bilag 10: Behandlingsprotokol

Behandlingsprotokol

Omgivelser:
Behandlingen foregår på deltagerens eget værelse. Værelset er lyst og der 

er en behagelig temperatur ca. 22 grader. Under behandlingen er det op til 

deltageren selv om han/hun ønsker at snakke, men behandleren indbyder 

ikke til dette. Der vil under behandlingen kun være deltageren og 

behandleren tilstede.

Udgangsstilling: 
• Resting position, siddende i seng med hovedgæret eleveret. Deltageren 

lejres evt. med pude, tæppe, pølle mm.

Forløb:
• Deltageren afsprittes og afvaskes på de områder som behandles
• Spørg til deltagerens smerter (NRS) og velbefindende før behandlingens 

start
• Behandleren informerer om hvornår el-terapiapparatet tændes og slukkes
• TENS (burst/konventionel) afprøves på den raske side ved første 

behandling indtil deltageren har en fornemmelse af hvad behandlingen går 

ud på og hvordan det føles
• Vi behandler smerten på segmentært niveau med konventionel TENS og 

lokalt på musklen med burst TENS
• Behandlingsvarigheden er 2 x 30-40 minutters behandling pr. dag (efter 10 

minutter, spørg til velbefindende. Efter 20 minutter, spørg til 

velbefindende ! ok fra pt. !fortsæt yderligere 10-20 minutter) 5 x om 

ugen.
• Behandleren spørger til deltagerens smerter (NRS) efter endt behandling 

på 30-40 minutter

Retningslinjer til behandleren og deltagerne:
• Deltageren skal kontakte behandleren med det samme, hvis han/hun 

oplever ubehag i form af hovedpine, kvalme, svimmelhed, utryghed, stærk 
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smerteøgning osv. under behandlingen. (informeres til deltageren hver 

gang en behandling påbegyndes). 
• Den enkelte behandling stoppes hvis behandleren vurdere at det er etisk 

uforsvarligt at fortsætte, ud fra deltagerens fysiske og psykiske respons 
• Resten af dagens behandling stoppes hvis deltageren giver udtryk for 

utryghed omkring behandlingen. Behandleren tager en snak med 

deltageren om at finde en løsning på problemet og derved skabe tryghed 

hvorefter behandlingen kan genoptages.
• Hele deltagerens behandlingsforløb afbrydes hvis deltageren får 

smerteforværring, forringet livskvalitet, tilbagefald i sygdom
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Periode Dato I Ro Aktivitet Nat Komentar

A1

23/03/2011

A1
24/03/2011

A1
25/03/2011A1 26/03/2011A1
27/03/2011

B

28/03/2011

B

29/03/2011

B

30/03/2011

B

31/03/2011

B

01/04/2011

B

02/04/2011

B

03/04/2011

B
04/04/2011

B
05/04/2011

B
06/04/2011

B 07/04/2011B 08/04/2011B
09/04/2011

B
10/04/2011

B
11/04/2011

B

12/04/2011

B

13/04/2011

B

14/04/2011

B

15/04/2011

B

16/04/2011

B

17/04/2011

A2

18/04/2011

A2
19/04/2011

A2
20/04/2011A2 21/04/2011A2
22/04/2011

Follow 
-up

16/05/2011

Follow 
-up

17/05/2011Follow 
-up

18/05/2011
Follow 

-up 19/05/2011

Follow 
-up

20/05/2011
Gennemsnit  A1Gennemsnit

B1
Gennemsnit

B2

Gennemsnit

B3

Gennemsnit

 A2

Gennemsnit

Follow-up
%

1 4 1
1 2 0
0 2 2
0 2 2
0 2 2
0 8 2 Cykling
0 0 2
0 6 2 Svømning
2 4 0 Cykling
0 2 0 Bowling
0 0 0
0 3 0
0 0 0
0 0 2
0 3 0 Svømning
0 3 0 Cykling
0 0 2 Under venning om natten
0 0 2 Under venning om natten
0 0 0 Har ikke brugt armen aktivit
0 0 1
0 0 0
0 2 0 Svømning
0 0 0
2 2 1 Cykling
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 svømning
0 0 1
0 0 0
0 0 0
2 2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,4 2,4 1,4
0,3 3,3 0,9
0,0 0,9 0,9
0,3 0,6 0,3

0 0 0,2
0,4 0,4 0

100,00#% 100,00#% 85,71#%



Bilag 12: Daglig NRS-registrering -Sofie
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Periode Dato I Ro Aktivitet Nat Gennemsnit Komentar

A1

24/03/2011

A1
25/03/2011

A1 26/03/2011A1 27/03/2011
A1

28/03/2011

B

29/03/2011

B

30/03/2011

B

31/03/2011

B

01/04/2011

B

02/04/2011

B

03/04/2011

B
04/04/2011

B
05/04/2011

B 06/04/2011B 07/04/2011B 08/04/2011B
09/04/2011

B
10/04/2011

B
11/04/2011

B

12/04/2011

B

13/04/2011

B

14/04/2011

B

15/04/2011

B

16/04/2011

B

17/04/2011

A2

18/04/2011

A2
19/04/2011

A2
20/04/2011A2 21/04/2011A2 22/04/2011

Follow 
up

16/05/2011

Follow 
up

17/05/2011Follow 
up

18/05/2011
Follow 

up 19/05/2011

Follow 
up

20/05/2011
Gennemsnit  A1Gennemsnit

B1
Gennemsnit

B2

Gennemsnit

B3

Gennemsnit

 A2

Gennemsnit

follow up
%

5 8 8 7 Trænet meget + armslynge den 
24/3

6 8 2 5,3
8 4 1 4,3
7 9 1 5,7
8 9 5 7,3 El stimulition første gang arm 

ligger dårligt men nu mange 
spasmer i ben + dum nat.

4 8 8 6,7
5 8 7 6,7
4 7 8 6,3
5 8 9 7,3
9 9 10 9,3 Ny armslynge der genere meget
8 8 9 8,3
7 7 4 6
4 4 4 4 Lejret godt
5 6 6 5,7 Lejret godt
6 7 7 6,7 Lejret godt
7 7 8 7,3
8 9 8 8,3 Til famillie konsulent
7 7 0 4,7
0 2 0 0,67 God udspænding
0 2 0 0,67 God lejring
4 6 0 3,3 God lejring
4 6 0 3,3 God natte lejring
2 5 0 2,3 Vacumbehandling start
0 6 0 2
0 6 0 2 God lejring
0 6 0 2
0 4 0 1,3
2 2 0 1,3 God træning
3 4 1 2,7 mindre god træning mange 

aktiviteter
2 2 1 1,7 Trænet meget
2 2 1 1,7 Trænet meget
2 2 1 1,7
4 4 0 2,7 Hård træning
3 3 3 3

6,5 7,25 3
5,8 8,2 7,8
6,4 6,9 6,6
2,4 4,9 0,0

1 4,4 0,2
2,6 2,6 1,2

84,62#% 39,31#% 93,33#%
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Bilag 13: Daglig NRS-registrering -Louise
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Periode Dato I Ro Aktivitet Nat Komentar

A1

21/04/2011

A1

22/04/2011

A1
23/04/2011A1 24/04/2011

A1
25/04/2011

B

26/04/2011

B

27/04/2011

B

28/04/2011

B

29/04/2011

B

30/04/2011

B

01/05/2011

B

02/05/2011

B
03/05/2011

B
04/05/2011

B 05/05/2011B 06/05/2011B
07/05/2011

B
08/05/2011

B
09/05/2011

B
10/05/2011

B

11/05/2011

B

12/05/2011

B

13/05/2011

B

14/05/2011

B

15/05/2011

A2

16/05/2011

A2
17/05/2011

A2
18/05/2011A2 19/05/2011A2
20/05/2011

Gennemsnit  A1Gennemsnit
B1

Gennemsnit

B2

Gennemsnit

B3

Gennemsnit

 A2
%

6 0 2 Venstre fod hæver op og jeg 
må taget 2 penodiler

6 0 3 Venstre fod hæver op og jeg 
må taget 2 penodiler

7 0 3 Venstre fod hæver op og jeg 
må taget 2 penodiler

5 0 2 Venstre fod hæver op og jeg 
må taget 2 penodiler

5 0 1 Venstre fod hæver op og jeg 
må taget 2 penodiler

0 0 0
5 0 1 Fysioterapi
6 0 2
1 0 2 Fysioterapi
0 0 0 Ergoterapi
0 0 0
0 0 0
5 0 0 Fysioterapi
0 0 0
0 0 0
0 0 0 Fysioterapi
0 0 0 Ergoterapi
2 0 0
0 0 0
0 0 0 Ergoterapi
0 0 0 Fysioterapi
0 0 0
0 0 0 Fysioterapi
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

5,8 0 2,2
1,7 0,0 0,7
1,0 0,0 0,0
0,2 0,0 0,0

0 0 0
100,00#% 0,00#% 100,00#%



Bilag 14: NRS-registrering ved hver behandling -Adam

Periode Dato og 
tidspunkt

START 
NRS

SLUT 
NRS

Aændrin
g i NRS

Procentv
is 

ændring

Kommentar

B

1

28/03/2011

B

1

28/03/2011

B

1

29/03/2011

B

1

29/03/2011

B

1

30/03/2011

B

1

30/03/2011
B

1
31/03/2011

B

1

31/03/2011

B

1

01/04/2011

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 % Har lidt mere ondt 

efter endt 

behandling, men 

stadig 0 på NRS

0 0 0 0,00 % Flere smerter d.

28/3 om 

eftermiddagen  

NRS 4 ved 

cykling. Øget 

sensibilitet på M. 

Deltoideus og føler 

let hudirritation der 

hvor elektroderne 

har siddet. Det er 

ingen rødme

0 0 0 0,00 % Kribler i hele ve. 

Arm efter 20 min, 

men er ok

Aflyst pga. anden 

aktivitet 

(svømning)

0 0 0 0,00 % Det kribler i ve 

arm, der hvor 

elektroderne har 

siddet selv om der 

ikke gives 

behandling

0 0 0 0,00 % Brændende 

fornemmelse ved 

styrke 13 - burst

0 0 0 0,00 % Det kribler i hele 

armen og der er let 

rødme hvor den 

ene burst elektrode 

har siddet

0 0 0 0,00 %
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Periode Dato og 
tidspunkt

START 
NRS

SLUT 
NRS

Aændrin
g i NRS

Procentv
is 

ændring

Kommentar

01/04/2011

B

2

04/04/2011

B

2

04/04/2011

B

2

05/04/2011

B

2

05/04/2011B

2

06/04/2011B

2

06/04/2011

B

2 07/04/2011

B

2

07/04/2011

B

2

08/04/2011

B

2

08/04/2011

B

11/04/2011

B

11/04/2011

B

12/04/2011

B

12/04/2011

0 0 0 0,00 % Øget sensibilitet 

hvor elektroderne 

sidder  prikkende 

fornemmelse ved 

berøring af 

området. 

# må skrue 

sensorisk ned til 7, 

den bidder

3 0 3 100,00 % Det høje VAS fra 

start skyldes at der 

lige er blevet 

trænet i lite gate  

træk i skulderen 

som udløser smerte

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

Aflyst pga. anden 

aktivitet 

(svømning)

0 0 0 0,00 % Føler at der sidder 

nåle på bagsiden af 

elektroderne som 

stikker ham når de 

påmonteres. 

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

1 0 1 100,00 % Har taget tøj af og 

på mange gange i 

løbet af dagen

0 0 0 0,00 % Ved påklædning til 

morgen NRS 3

2 0 2 100,00 % Taget tøj af og på 

flere gange i dag
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Periode Dato og 
tidspunkt

START 
NRS

SLUT 
NRS

Aændrin
g i NRS

Procentv
is 

ændring

Kommentar

B

3

13/04/2011

B

3 13/04/2011

B

3

14/04/2011

B

3

14/04/2011

B

3

15/04/2011

B

3

15/04/2011

0 0 0 0,00 % Svømning giver 

NRS 2  fremgang 

så der er påbegyndt 

nyt 

øvelsesprogram 

hvor armen 

inddrages mere  

øget bevægeudslag

Aflyst pga. anden 

aktivitet 

(svømning)

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 % Rødt mærke efter 

den ene elektrode 

efter endt 

behandling

0 0 0 0,00 %

Gennems
nit

2 0 2 100,00"%
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Bilag 15: NRS-registrering ved hver behandling -Sofie

Periode Dato og 
tidspunkt

START 
NRS

SLUT 
NRS

Aændrin
g i NRS

Procentv
is 

ændring

Kommentar

B

1

28/03/2011

B

1

28/03/2011

B

1

29/03/2011

B

1

29/03/2011

B

1

30/03/2011

B

1

30/03/2011
B

1
31/03/2011

B

1

31/03/2011

0,00 % Ej påbegyndt 

behandling

0,00 % Ej påbegyndt 

behandling

4 3 1 25,00 %

1 1 0 0,00 % ⃰ mærker let øget 

smerte i ve. Arm, 

men fortsætter 

behandlingen. 

Oplever en ny 

fornemmelse i 

ringe og lange 

finger efter første 

behandling (”de 

vågner”)

8 3 5 62,50 % Har lige været til 

kommunal træning 

med fys. ⃰ Oplever 

prikkende 

fornemmelse i 

ringe og 

langefinger

2 1 1 50,00 %

5 2 3 60,00 % Øget smerter i 

morges  øget 

smertestillende – 

måske ikke lejret 

godt i nat. Første 

nat uden sovepille

0,00 % Afbud pga. anden 

behandling 
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Periode Dato og 
tidspunkt

START 
NRS

SLUT 
NRS

Aændrin
g i NRS

Procentv
is 

ændring

Kommentar

1

01/04/2011

1

01/04/2011

B

2

04/04/2011

B

2

04/04/2011

B

2

05/04/2011

B

2

05/04/2011B

2
06/04/2011

B

2

06/04/2011

B

2

07/04/2011

B

2

07/04/2011

B

2

08/04/2011

B

2

08/04/2011

4 1 3 75,00 % Føler mere stivhed i 

armen om morgnen  

obs. Korrekt lejring 

til nat  der kommer 

øget tonus i 

fleksionsmønster, 

som giver øget 

smerte

5 2 3 60,00 % Smerter svarende 

til NRS 1 i ca. 45 

min efter endt 

behandling, Har 

inden behandlinge 

modtaget 

fysioterapi.

7 5 2 28,57 %

5 2 3 60,00 % Har fået en bauer 

feind (armslynge). 

Effektvarighed 

efter endt 

behandling ca. 15 

min

9 7 2 22,22 % Effektvarighed 

efter endt 

behandling er ca. 

30 min

0,00 % Afbud pga. anden 

behandling

0 0 0 0,00 % Har ligget lejret 

godt i nat. 

Effektvarighed 

efter endt 

behandling er ca. 

30 min

0 0 0 0,00 % ⃰ må skrue lokalt 

ned på 6

1 1 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

2 1 1 50,00 %
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Periode Dato og 
tidspunkt

START 
NRS

SLUT 
NRS

Aændrin
g i NRS

Procentv
is 

ændring

Kommentar

B

3

11/04/2011

B

3

11/04/2011

B

3

12/04/2011

B

3

12/04/2011B

3 13/04/2011

B

3 13/04/2011

B

3
14/04/2011

B

3
14/04/2011

B

3

15/04/2011

B

3

15/04/2011

0 0 0 0,00 % Ergoterapeuten har 

lige udspændt 

armen  øget ro og 

afslapning i hele 

armen

Afbud pga. anden 

behandling

8 6 2 25,00 % Vågner med meget 

stivhed i armen

Afbud pga. anden 

behandling 

(psykoterapi)

5 4 1 20,00 %

5 4 1 20,00 %

3 1 2 66,67 %

2 1 1 50,00 %

0 0 0 0,00 % Er begyndt med air 

flow – har fået 2x i 

dag

5 0 5 100,00 %

Gennems
nit

4,5 1,875 2,25 48,44"%
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Bilag 16: NRS-registrering ved hver behandling -Louise

Periode Dato og 
tidspunkt

START 
NRS

SLUT 
NRS

Aændrin
g i NRS

Procentv
is 

ændring

Kommentar

B

1

25/04/2011

B

1

25/04/2011

B

1

26/04/2011

B

1

26/04/2011

B

1

27/04/2011

B

1 27/04/2011

B

1
28/04/2011

B

1

28/04/2011

B

1

29/04/2011

B

1

29/04/2011

B

2

02/05/2011

B

2

02/05/2011

B

2

03/05/2011

B

2

03/05/2011

B

2

04/05/2011

0,00 % Ej påbegyndt 

behandling

0,00 % Ej påbegyndt 

behandling

5 0 5 100,00 % Dårlig lejring i nat

1 0 1 100,00 % oplever god 

effekt af 

behandlingen og 

oplever meget få 

smerter.

6 0 6 100,00 % Har oplevet 

tiltagende smerter 

aftenen før, og 

har været nødt til 

at tage lidt 

smertestillende. 

2 0 2 100,00 % Synses behandlingen har 
god effekt

6 1 5 83,33 % Har igen oplevet 

tiltagende smerter 

aftenen før og må 

igen tage lidt 

smertestillende.

2 0 2 100,00 %

0,00 % Afbud pga. anden 

behandling

0 0 0 0,00 % Har sovet godt 

om natten.

2 0 2 100,00 %

0 0 0 0,00 %

2 0 2 100,00 %

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 % Oplever god 

effekt og synes 

fys og ergo kan 

tage lidt medere 

fat nu.
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Periode Dato og 
tidspunkt

START 
NRS

SLUT 
NRS

Aændrin
g i NRS

Procentv
is 

ændring

KommentarB

2 04/05/2011

B

2 05/05/2011

B

2
05/05/2011

B

2
06/05/2011

B

2

06/05/2011

B

3

09/05/2011

B

3

09/05/2011

B

3

10/05/2011

B

3

10/05/2011B

3
11/05/2011

B

3 11/05/2011

B

3
12/05/2011

B

3
12/05/2011

B

3

13/05/2011

B

3

13/05/2011

3 0 3 100,00 %

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 %

3 0 3 100,00 % Morgen seancen har 
været lidt hård

0 0 0 0,00 %

0,00 % Afbud pga. anden 

behandling

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 % Oplever stadig 

fremgang og 

synes at fys og 

ergo kan komme 

meget længere 

med armen uden 

smerter.

0 0 0 0,00 %

3 0 3 100,00 % Morgen seancen har 
været lidt hård

0 0 0 0,00 %

3 0 3 100,00 % Morgen seancen har 
været lidt hård

0 0 0 0,00 %

0 0 0 0,00 % Er rigtig glad for 

behandlingen og 

udtrykker det er 

dejligt. 

0 0 0 0,00 %

Gennems
nit

3,2 0,0 3,1 98,61"%
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