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Dansk oversættelse  

Udspænding til behandling og forebyggelse af kontrakturer 

Oversat af projektfysioterapeut Kisten Nielsen 

 

Baggrund 

Kontrakturer er en hyppig komplikation til neurologiske og muskuloskeletale lidelser, og er 

karakteriseret ved indskrænket ledbevægelighed. Udspænding anvendes i vid udstrækning til 

behandling og forebyggelse af kontrakturer. Det er dog usikkert om udspænding har effekt. 

 

Formål 

At undersøge effekten af udspænding på kontrakturer, eller ved risiko for udvikling af kontrakturer. 

 

Søgestrategi 

Elektronisk litteratursøgning blev foretaget i databaserne, CENTRAL, DARE, HTA (The Cochrane 

Library); MEDLINE; CINAHL; EMBASE; SCI-EXPANDED; and PEDro (April 2009). 

 

Søgekriterier 

Randomiserede kontrollerede studier og kontrollerede kliniske forsøg, hvor udspænding var anvendt 

med formålet at behandle eller forebygge kontrakturer, blev inkluderet. 

 

Metode 

To review forfattere udvalgte studier, uafhængig af hinanden, sammenskrev data, og undersøgte 

risikoen for fejlkilder. De primære outcomemål var ledbevægelighed og livskvalitet. Sekundære 

outcomemål var smerter, spasticitet, aktivitets og deltagelsesbegrænsninger. Effekten var vurderet 

umiddelbart efter intervention, på kortidseffekt (en til syv dage), og langtidseffekt ( > end en uge). 

Effekten blev udtrykt i mean, og standard deviation med 95% confidens intervaller. Metanalysen blev 

foretaget med random-effekt model.  

 

Hovedresultater 

35 studier med ialt 1391 deltagere, blev inkluderet ud fra inklusionskriterierne. Ingen af studierne 

havde udført udspænding længere end syv måneder. Blandt mennesker med neurologiske lidelser, 

fandtes moderat til høj evidens for at udspænding ikke har klinisk effekt på ledbevægelighed hverken 

straks efter behandling (mean differens: 3; 95% CI 0-7), på kort sigt (mean differens 1; 95% CI 0-3) 

eller på lang sigt (mean differens 0; 95% CI -2-2). Resultaterne var de samme for personer uden 



neurologiske lidelser. I alle tilfælde, er der lille eller ingen effekt af udspænding i forhold til smerter, 

spasticitet, aktivitetsbegrænsninger, deltagelsesbegrænsninger eller på livskvalitet. 

 

Forfatternes konklusion 

Udspænding har ingen klinisk vigtig effekt på Ledbevægelighed for personer med eller med risiko for 

kontrakturer, når det udføres i en periode på op til syv måneder. Effekten af udspænding udført i 

perioder længere end syv måneder er ikke undersøgt. 

 


