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Sammanfattning 

Bakgrund: Elektroneurografiska undersökningar utförs av biomedicinska analytiker. Undersökningen 

använder elektricitet för att undersöka perifera nerver vid misstanke om sjukdom. Forskningen inom 

området är begränsad, det finns studier som indikerar att fysisk aktivitet kan påverka resultaten vid 

elektroneurografi. Det finns idag inget protokoll för att ange mängd av fysisk aktivitet.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar elektroneurografiska 

mätningar, direkt efter fysisk aktivitet samt efter lång tids regelbunden fysisk aktivitet.  

Metod: Utifrån syftet bestämdes sökord inom området. Databaserna som användes var Medline och 

CINAHL. Inklusionskriterier bestämdes till artiklar skrivna på engelska som innehöll fysisk aktivitet 

samt elektroneurografi som undersökningsmetod. Exklusionskriterier bestämdes till studier på 

deltagare som hade sjukdom som kan påverka nerverna.    

Resultat: Resultaten visade att fysisk aktivitet kan ge signifikanta skillnader, direkt vid tillfälle av fysisk 

aktivitet samt efter lång tids regelbunden fysisk aktivitet. Förändringarna är dock små och kan inte 

misstolkas som patologiska.  

Diskussion: Resultaten från studierna var väldigt skilda, det tyder på att form av fysisk aktivitet kan 

ha betydelse men även mängden fysisk aktivitet.  

Slutsats: Resultatet visade att fysisk aktivitet påverkar undersökningen. Förslag på vidare forskning är 

att undersöka hur deltagare med kända nervsjukdomar påverkas.  

 

 

Nyckelord: Nerver, Träning, nervledningshastighet, Biomedicinsk analytiker,  

 

  



 

 

How does physical activity affect the results of an 
electroneurographic study: a literature review 

Summary 

Background: Electroneurographic studies are performed by a biomedical scientist. 

Electroneurography uses electricity to examine peripheral nerves. Research in this area is limited. 

Studies indicate that physical activity can affect the results of electroneurographic studies. However, 

today no protocol exists to register the amount of physical activity performed by patients. 

Aim: The aim of the study was to investigate how physical activity affects electroneurographic 

measurements, immediately after physical activity and after a period of regular physical activity. 

Method: Keywords in the area were determined based on the purpose. Databases used were Medline 

and CINAHL. Inclusion criteria were articles written in English that contained physical activity and 

electroneurography. Exclusion criteria were studies of participants with diseases which could affect the 

nerves. 

Results: The results show that physical activity can produce significant differences, immediately after 

physical activity and following a prolonged period of regular physical activity. However, the changes are 

small and cannot be misinterpreted as pathological. 

Discussion: The results of the studies are vastly different, indicating that the form and amount of 

physical activity may have significance. 

Conclusion: The result shows that physical activity affects the study. Suggestions for further research 

are to examine how participants with known nerve diseases are affected. 

 

Keywords: Nerves, Workout, Nerve conduction velocity, Biomedical scientist 
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Inledning 

Under vårterminen 2020 drabbades Sverige och resten av världen av coronaviruset Covid-19, vilket bl.a. 

ledde till att all undervisning på Jönköping University stängdes ner den 18 mars. Undervisning och 

examinationer skulle tills vidare utföras på distans. Sjukvården i landets regioner fick en högre 

arbetsbelastning vilket ledde till att några studenter i denna kurs ej kunde utföra sina planerade 

datainsamlingar på de berörda avdelningarna / klinikerna. Examinationsseminarierna i v23 kommer 

att genomföras på distans enligt rektorsbeslut om distansundervisning resten av vårterminen.  

 

Detta arbete var från början planerat som en klinisk studie med deltagare. Studien var avsedd att 

undersöka om det finns en skillnad i de motoriska resultaten av en elektroneurografisk undersökning 

före och efter ansträngning. Coronaviruset gjorde dock att antal deltagare blev för få och planeringen 

ändrades till att försöka besvara liknande fråga genom en litteraturstudie.  

 

Elektroneurografi räknas till laboratoriedisciplin eftersom undersökningen analyserar kroppens nerver. 

Undersökningsmetoden används vid neurofysiologiska kliniker på regionsjukhus och vissa länssjukhus. 

Elektroneurografi utförs av biomedicinska analytiker med fysiologisk inriktning (1). Som biomedicinsk 

analytiker utförs arbetet självständigt vilket innebär ett stort ansvar på kunskap och utförande av 

undersökningar. Biomedicinsk analytiker är en skyddad yrkestitel med krav på legitimation som bevis 

på kompetens inom området. För att bli legitimerad biomedicinsk analytiker krävs utbildning inom 

området på 180 högskolepoäng inklusive ett examensarbete avseende 15 högskolepoäng. Efter avslutad 

utbildning kan ansökan om legitimation göras hos Socialstyrelsen (2).   

Bakgrund 

Fysisk aktivitet är positivt för hela kroppen och har påvisat många hälsosamma effekter. Regelbunden 

träning påverkar flera delar av kroppen: immunförsvaret stärks, skelettet blir starkare och träningen 

kan även minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Utöver det påverkas även kroppens nervsystem, 

styrketräning kan till exempel leda till bättre förbindelse mellan motoriska enheter och nerver vilket 

leder till bättre aktivering av de muskler som används (3).   

Vid sjukdomar som kan drabba de perifera nerverna används bland annat elektroneurografi (ENeG) 

som undersökningsmetod. Vid en undersökning med ENeG används idag inget protokoll för att särskilja 

individer med olika träningsnivå (4). Detta arbete avser att undersöka om fysisk aktivitet kan påverka 

resultatet av en elektroneurografisk undersökning.  

Perifera Nervers Fysiologi 

Kroppen består av ett komplext nervsystem som kan delas in i det centrala och det perifera 

nervsystemet. Det perifera nervsystemet består bland annat av nerverna i kroppens extremiteter som 

skickar information med hjälp av elektriska signaler till och från det centrala nervsystemet (5). I 
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cellernas membran finns kanaler för natrium- och kaliumjoner, genom att öppna och stänga dessa 

kanaler ändras den elektriska spänningen över cellmembranet, även kallat membranpotentialen. För att 

en signal skall gå vidare måste membranets tröskelvärde uppnås. För nervceller är tröskelvärdet 

omkring -50mV. När tröskelvärdet uppnås startar en aktionspotential (3). Det som sedan sker är en 

snabb depolarisation och därefter repolarisation av cellen genom att natriumjoner strömmar in i cellen 

och kaliumjoner strömmar ut. Depolarisationen av cellen gör att signalen färdas vidare till terminalen 

där nervcellen kan påverka en annan cell. Cellerna har en ledningshastighet som kan variera beroende 

på vad det är för typ av cell. En frisk person har en nervledningshastighet mellan 45–65 m/s i de 

motoriska nerverna samt en hastighet över 40 m/s i de sensoriska nerverna. Hastigheter kan variera 

beroende på ålder och längd (4).  

Perifera nervers patofysiologi 

Det finns ett flertal sjukdomar och skador som kan drabba de perifera nerverna och påverka 

nervcellernas fortledningsförmåga eller det motoriska gensvaret. För att utreda eller diagnostisera 

påverkan i de perifera nerverna kan undersökning med ENeG genomföras. Beroende på vad som angrips 

kan svaren vid ENeG se olika ut. Uppstår kompression av nerven i ett visst segment kallas det 

”entrapment” och hastigheterna i nerven är bara sänkta över det partiet (1). En av de vanligaste 

platserna för ”entrapment” i de övre extremiteterna är i karpaltunneln i handleden. För att utreda 

karpaltunnelsyndrom har ENeG visats vara användbart eftersom ENeG har en väldigt hög specificitet 

för den diagnosen (6). Vid sjukdomar som angriper flera nerver eller myelinskidorna ses sänkta 

hastigheter mer generellt i kroppen vid en ENeG undersökning. Det kan exempelvis ske vid 

polyneuropati. Är det istället en sjukdom som drabbar muskelfibrerna såsom myopati ses en reducerad 

amplitud i svaret (1). Vid inflammatoriska sjukdomar kan det dröja innan förändringar syns vid 

undersökningar med ENeG. Om kliniska fynd ändå tyder på en inflammatorisk process kan flera 

undersökningar med ENeG komma att genomföras (7).  

Elektroneurografi 

Undersökning med ENeG finns främst på regionsjukhus i Sverige men även på vissa länssjukhus (1). 

ENeG är en undersökning som syftar till att undersöka nervernas funktion genom att elektriskt 

stimulera nerver samtidigt som svaret samlas in för jämförelse med normaldata. Det är en metod som 

har hög sensitivitet i att upptäcka avvikande svar i det perifera nervsystemet, dock är specificiteten låg 

(7). Undersökningen bör genomföras av en person som är utbildad inom ämnet och har fått god 

handledning för att utföra undersökningen på ett korrekt sätt (8). Det finns flera felkällor kopplade till 

ENeG, en viktig sådan är temperaturen eftersom hastigheten sjunker vid låga temperaturer. Att 

eftersträva 32 grader på huden, alternativt anteckna patientens temperatur är viktigt för att data ska 

kunna jämföras med normalvärden (9). Många felkällor är kopplade till handhavande av maskin eller 

annan utrustning. Felkällor kan vara tekniska fel på utrustningen, att fel ålder eller längd antecknas, 

felaktig elektrodplacering, överstimulering av nerv eller inte tillräcklig stimulering, rörelseartefakter 

eller misstag vid mätning av distansen mellan stimuleringspunkter (10). En biomedicinsk analytiker 

(BMA) som utför ENeG har under studietiden ofta en kortare verksamhetsförlagd utbildning på en 

neurofysiologisk klinik (1). Vidare handledning behövs för en BMA som jobbar med ENeG efter avslutad 
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studietid för att kunna genomföra undersökningen felfritt (8). Beroende på vilken frågeställning som 

ligger bakom undersökningen finns olika undersökningar som kan genomföras. Det är viktigt att 

patienter utreds ordentligt innan elektroneurografi för att säkerställa att rätt nerver undersöks. Det bör 

beslutas innan undersökning påbörjas, både vilka nerver som skall undersökas samt om det skall 

genomföras en undersökning med elektromyografi (EMG) i anslutning till ENeG. Utredning innan är 

viktig både ur kostnadsperspektiv och patientperspektiv. Ur patientperspektiv är det onödigt att 

undersöka nerver som inte är involverade eftersom undersökningen kan upplevas som obehaglig, samt 

ifall ENeG genomförs och det i efterhand beslutas om kompletterande EMG behöver patienten planera 

in flera besök till sjukhuset. Ur kostnadsperspektiv är det onödigt att lägga tid och resurser på att 

undersöka fler nerver än nödvändigt för att besvara frågeställningen, samt att planera in två besök 

istället för ett kan orsaka större kostnader (8).  

Motorisk neurografi 

Elektroneurografi delas in i motorisk och sensorisk neurografi. Motorisk neurografi kan göras enskilt 

eller tillsammans med sensorisk neurografi beroende på vilken frågeställning som föreligger 

undersökningen. Sensorisk neurografi berör nerver kopplade till känsel, kyla och smärta medan 

motorisk neurografi undersöker förbindelser med muskelfibrer (1). Den motoriska delen av 

undersökning är mer relevant för koppling till fysisk aktivitet eftersom dessa nerver bland annat går till 

muskelfibrer (7). De vanligaste nerverna att undersöka i armarna är medianusnerverna, 

radialisnerverna samt ulnarisnerverna. I benen undersöks vanligen peroneusnerverna samt 

tibialisnerverna (1). Placering av elektroder är viktigt för en korrekt undersökning. Vid en undersökning 

på medianusnerven placeras mätelektroden mitt på abductor policis brevis muskeln och referensen 

placeras utanför muskeln på senan (4). En termometer fästes på ovansidan handen för kontroll av 

temperatur och sladden för jord placeras på underarmen mellan de två mätpunkterna. Första mätningen 

görs 8 cm ner på handleden efter nervens anatomi för att nerven ligger som ytligast där (9). Nästa 

mätning görs ovanför armvecket vid muskelsenan vid brachialismuskeln. Avståndet mellan 

mätpunkterna mäts för att beräkna hastigheten. Det är viktigt att mätelektroden placeras där muskeln 

är som störst och jorden behövs för att minska störningar och artefakter (1). Resultatet vid en 

undersökning kallas compound muscle action potential (CMAP), som är en summering av samtidiga 

aktionspotentialer i muskelfibrerna. Mätvärden som samlas in vid undersökning är amplitud, latens, 

duration och ledningshastighet (Figur 1). Amplituden är höjden på kurvan och varierar i utseende 

beroende på hur många axon som stimuleras (7). Latensen är hur lång tid det tar från signal till svar, 

duration är hur långt svaret är, ledningshastighet är hur snabbt nerven leder aktionspotentialen (11).  

Figur 1: Bilden visualiserar en motorisk mätning i medianusnerven. I bilden 
visar sifforna 1: Latens, 2: amplitud, avstånd mellan 1–3 är duration. 
Siffrorna är datorgenererade.  
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Sensorisk Neurografi 

Vid en sensorisk undersökning genomförs mätningar på de sensoriska nervtrådarna i perifera nerver. 

Precis som vid motoriska mätningar stimuleras nerverna elektriskt och responsen samlas in med 

elektroder. Vid mätningar i armarna kan ringelektroder användas, dessa fästes runt patientens fingrar. 

Vilket finger beror på vilken nerv som undersöks (4). Svaret vid en sensorisk undersökning kallas för 

sensory nerve action potential (SNAP), som är en summering av samtidiga aktionspotentialer som 

passerar insamlingselektroden. Även vid sensoriska mätningar undersöks latens, amplitud, duration 

och hastighet (Figur 2). Svaren vid en sensorisk neurografi är lägre än de motoriska och amplituder mäts 

i mikrovolt istället för millivolt. De låga svaren kan göra dem svåra att samla in. För att underlätta 

diagnostik kan flera svar sparas och ett medelvärde räknas ut. Svårigheten med insamling gör att det 

finns ett värde i att jämföra höger och vänster sida i diagnostiskt sammanhang för att titta på 

sidoskillnader (7). Vid perifera nervskador är sensorisk neurografi väldigt viktigt för att förändringar 

oftast syns först i sensoriska nerver (12). 

Nervers reaktion på träning 

Att träna är bra för hela kroppen inklusive nerverna. Det finns flera positiva hälsoeffekter med 

regelbunden träning. Med fokus på de perifera nerverna kan styrketräning förbättra förbindelsen mellan 

nerver och muskulatur (3). Vid olika nervsjukdomar är träning en bra förebyggande åtgärd för att hindra 

progression av sjukdomen (13). Vid typ två diabetes kan träning några gånger i veckan i 20–45 minuter 

förbättra värden för diabetespolyneuropati och få degenerationen att ske långsammare (14). Vidare kan 

träning vara till stor hjälp för att minska risken att utveckla diabetespolyneuropati både vid typ ett och 

typ två diabetes (13) En studie genomförd på tio patienter med Myastenia gravis kunde påvisa 

förbättrade värden på CMAP i två av de undersökta områdena efter ett 12 veckor långt träningsprogram. 

Träningen var individuellt anpassad för att vara genomförbar. I studien upptäcktes även att det inte bara 

var fysiska parametrar som förbättrades utan patienternas självförtroende ökade när de märkte att 

träningen både var genomförbar och gav mätbara resultat (15). Träning är bra för kroppen men det är 

viktigt att den är anpassad utefter individuella förutsättningar och innehåller variation. Om 

träningsform eller mängden träning inte anpassas utefter individens sjukdomsbild och kapacitet kan det 

Figur 2: Bilden visualiserar en sensorisk mätning i 
suralisnerven. I bilden visar sifforna 1: Latens, 2: amplitud, 
avstånd mellan 1–3 är duration. Siffrorna är datorgenererade. 
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leda till att träning som är avsedd att förbättra rörelse blir en riskfaktor till att utveckla nervkompression 

(16). Regelbunden träning är bra, och variation minskar risk för skador. Hos elitidrottare är dock 

nervskador vanliga och kan vara svåra att upptäcka. Elitidrottare utövar en specifik sport och tränar ofta 

många timmar i veckan. Sporter där utövaren riskerar tryck, stretchning eller drag av nerver är speciellt 

utsatta för skaderisk. Det kan vara sporter med mycket rörelser ovan huvudhöjd eller sporter som kräver 

närkamper med motståndare. Ofta upptäcks nervskador hos elitidrottare först när de redan är 

irreversibla (12).  

Problemformulering 

Elektroneurografi är en av många undersökningar som ingår i arbetet för en BMA inom klinisk fysiologi 

(4). Till skillnad från andra undersökningar är forskningen inom detta område begränsad.  Inom yrket 

BMA finns det en yrkesetisk kodex. En stor del av den yrkesetiska koden beskriver ett ansvar gentemot 

patienter att utveckla metoder och följa ny forskning. För möjlighet till uppdatering av nuvarande 

metoder krävs att ny ifrågasättande forskning bedrivs (2). Andra undersökningar som också bedrivs av 

BMA är bland annat spirometri, hjärtultraljud och elektroencefalogram (1). Dessa områden har mer 

forskning (Tabell 1). Den begränsade mängden forskning möjliggör för många olika infallsvinklar till att 

utveckla och förbättra undersökning med ENeG. Inför vissa undersökningar inom klinisk fysiologi finns 

det olika förberedelser för att minimera faktorer som kan påverka resultatet. Det kan vara att sätta ut 

mediciner, undvika rökning 4 timmar innan eller inte intaga koffein, men inför undersökning med ENeG 

finns inga speciella förberedelser (1,4). Är detta för att förberedelser inte behövs eller saknas forskning 

som visar på vilka förberedelser som borde genomföras? Det finns flertalet studier som pekar på att 

fysisk aktivitet av olika former är bra för personer med sjukdomar som påverkar nerverna. De påvisar 

bland annat förbättring av nervledningshastighet över tid. Studierna visar på att träning har en effekt 

på nervledningshastigheten.  En brist är att studierna oftast inte berör friska eller vad som händer vid 

kort sikt, eller direkt vid träningstillfället (13, 16). Redan i en studie 1984 kunde skillnader i 

nervledningshastigheter påvisas mellan olika grupper av atleter. Vilken sport och hur träningen 

belastade kroppen verkade ha en inverkan på nervledningshastigheten enligt resultaten. I studien 

nämndes att även om träning verkade kunna ändra nervernas hastigheter behövdes det mer forskning 

för att påvisa på vilket sätt fysisk träning påverkade nerverna (17). I en annan studie från 1995 

undersöktes unga militärer som hade samma mängd av fysisk aktivitet. Deltagarna i studien delades in 

i mindre grupper beroende på deras positioner inom det militära. Vid undersökning med ENeG 

upptäcktes skillnader trots att deltagarna ansågs vara en homogen grupp. Dessa fynd kunde inte 

förklaras fullt ut. Teorier var att skillnaderna kunde bero på fysisk eller psykisk stress, samt ökad 

syresättning för de undergrupper som var piloter. Även i denna studie påpekades att vidare forskning 

behövdes för att förklara fynden som gjorts. En aspekt som inte nämndes i studien var dock hur 

träningen påverkade deltagarna. I metodbeskrivningen stod det inte angivet om undersökningarna 

genomfördes samma tidpunkt eller om det varierade. Studien nämnde inte heller om deltagarna kom 

utvilade, direkt ifrån träning eller om det varierade (18) 
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Tabell I: En databassökning genomförd den 6/4–2020 för att påvisa skillnaden inom mängden forskning i olika 
områden 

Databas Sökord Årtal Antal träffar Årtal Antal träffar 

Medline Electroencephalogram Obegränsad 20 095 2010–2020 8 863 

Medline Spirometry Obegränsad 30 184 2010–2020 10 748 

Medline echocardiography Obegränsad 177 146 2010–2020 77 275 

Medline Electroneurography Obegränsad 481 2010–2020 183 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa och identifiera vetenskapliga artiklar om hur fysisk 

aktivitet påverkar svarsresultaten vid elektroneurografiska mätningar på sensoriska och motoriska 

nerver hos deltagare utan känd sjukdom eller skada.  

 

Frågeställningar 

1: Hur påverkas mätningarnas resultat direkt vid tillfälle av fysisk aktivitet?  

2. Bör patienter vila innan undersökning?  

3: Hur påverkas mätningarnas resultat av långvarig regelbunden fysisk aktivitet?  

4: Finns det skillnader i resultaten hos individer som tränar regelbundet och individer som inte gör det 

samt bör det tas i beaktning vid en elektroneurografisk undersökning? 
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Material och metod 

Som inledning av arbetet gjordes en allmän litteraturgenomgång inom ENeG via böcker och artiklar. 

Utifrån den allmänna litteraturgenomgången författades syftet med studien. För att besvara syftet och 

dess frågeställningar utgick arbetet ifrån en allmän litteraturstudie med inriktning på att skapa en 

forskningsöversikt inom det berörda området. För att arbetet inte skulle bli selektivt bedrevs 

artikelsökningen systematiskt och artiklar selekterades utifrån förbestämda inklusions- och 

exklusionskriterier. Alla artiklar som valdes ut genomgick sedan en kvalitetskontroll (Bilaga 1). Arbetet 

avgränsades till en allmän litteraturstudie eftersom tidsbegränsningen på arbetet förhindrade 

möjligheten till en fullskalig systematisk litteraturstudie (19).  

Litteratursökning 

För att strukturera upp arbetet beslutades det om vilka sökord som inkluderades innan 

databassökningar påbörjades. Sökorden anpassades för att kunna besvara arbetets syfte och 

frågeställningar men valdes ut från terminologi som används inom området och som var återkommande 

i den allmänna litteraturgenomgången (20). Kontakt togs med bibliotekarie vid Jönköping University 

för att få professionell hjälp med sökningar och information om databaser, ”Medical subject headings”-

termer (MeSH-termer), trunkering samt booleska operatorer (19). Efter kontakt med bibliotekarie 

beslutades att MeSH-termer inte skulle innefattas av sökandet för att termen för ENeG var ”Neural 

conduction” och sökningar med termen genererade många träffar inom EMG som inte är relevant för 

arbetets syfte. Sökorden delades upp i två kategorier, en med termer som omfattade ENeG och en med 

termer som omfattade fysisk aktivitet. Fördelning skedde enligt följande: 1. Electroneurography, 2. 

nerve conduction study, 3. nerve conduction velocity, 4. peripheral neurography A. Workout or 

training or exercise, B. Physical exercise or Physical activity, C. athletes or sports or athletics. En siffra 

och en bokstav söktes alltid ihop med den booleska operatorn ”and” emellan. (Tabell II) Databaserna 

som valdes ut var ”Cumulative index of nursing and allied health” (CINAHL) och Medline eftersom 

deras medicinska innehåll gjorde dem till relevanta databaser (19,21). För att sökningarna skulle 

generera träffar som var relevanta begränsades de med vissa kriterier som förutbestämdes med hjälp av 

filter i databasernas sökmotorer. Träffarna begränsades till: Text skriven på engelska, publicerad mellan 

2010–2020 samt arten människa. Inklusionskriterier utöver filterinställningarna var att studien skulle 

innehålla mätningar med ENeG, involvera någon form av fysisk aktivitet och att studien bedrevs på 

tidigare friska. Exklusionskriterier förutbestämdes till: Fallstudier på en person och studier på sjuka.  

Urval 

När beslut var tagna kring databaser, sökord, inklusionskriterier och exklusionskriterier påbörjades 

sökningen (Tabell II). Vid andra sökningen justerades årtalen på filterinställningarna till publicerad 

mellan 2005–2020. Anledningen till att årtalen ökades var för att generera fler relevanta träffar. Till 

exklusionskriterierna lades även undersökningar på kadaver till för att det inte bidrar till studien.    
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Tabell II: Tabellen visar en översikt vid genomförda databassökningar, gällande sökord, datum, antal träffar 
samt artiklar utvalda för kvalitetsgranskning. Sökord: 1. Electroneurography, 2. nerve conduction study, 3. nerve 
conduction velocity, 4. peripheral neurography A. Workout or training or exercise, B. Physical exercise or 
Physical activity, C. athletes or sports or athletics. 

Databas Årtal Sökord Datum Antal träffar Kvalitetsgranskade 
Medline      
1 2010–2020 1 & A  02-04-2020 6 0 
2 2010–2020 1 & B  02-04-2020 1 0 
3 2010–2020 2 & A  02-04-2020 189 3 
4 2010–2020 2 & B  02-04-2020 105 1 
5 2010–2020 3 & A  02-04-2020 68 2 
6 2010–2020 3 & B  02-04-2020 53 0 
7 2010–2020 4 & A  02-04-2020 1 0 
8 2010–2020 4 & B  02-04-2020 0 0 
9 2005–2020 1 & C  04-04-2020 2 0 
10 2005–2020 2 & C  04-04-2020 68  4 
11 2005-2020 3 & C  04-04-2020 33 0 
12 2005-2020 4 & C  04-04-2020 2 0 
CINAHL       
13 2010–2020 1 & A  02-04-2020 4 0 
14 2010–2020 1 & B  02-04-2020 2 0 
15 2010–2020 2 & A  02-04-2020 74 2 
16 2010–2020 2 & B  02-04-2020 47 0 
17 2010–2020 3 & A  02-04-2020 30 0 
18 2010–2020 3 & B  02-04-2020 18  
19 2010–2020 4 & A  02-04-2020 1 0 
20 2010–2020 4 & B  02-04-2020 0 0 
21 2005–2020 1 & C  04-04-2020 0 0 
22 2005–2020 2 & C  04-04-2020 21 2 
23 2005-2020 3 & C  04-04-2020 10 0 
24 2005-2020 4 & C  04-04-2020 0 0 

 

Bearbetning 

Efter varje enskild sökning bearbetades träffarna i flera steg. Först valdes de med relevant titel ut för 

närmare granskning. De artiklar som exkluderades via detta steg hade en titel som innehöll en sjukdom, 

eller ledande ord i titeln som gjorde dem irrelevanta, orden var: ”Case study”, ”rewiev article” eller 

”Cadaver”. Nästa steg bestod av att läsa sammanfattningar på de artiklar som kvarstod. De artiklar som 

exkluderades hade fel undersökningsmetod och kunde inte besvara studiens syfte. Efter alla sökningar 

återstod 14 artiklar som lästes till fullo. Efter första läsning genomfördes en kvalitetsgranskning på 

samtliga artiklar. För att bedöma innehåll och kvalitet i artiklarna användes en granskningsmall som 

fylldes i för varje enskild artikel (Bilaga 1). Granskningsmallen är framtagen vid avdelning för omvårdad 

på Hälsohögskolan i Jönköping. Tolv artiklar godkändes av kvalitetsgranskningen. De två artiklarna 

som inte godkändes av kvalitetsgranskningen hade inte ENeG som undersökningsmetod i studien (22, 

23). För att underlätta översikt skapades en tabellsammanfattning (Bilaga 2) över de godkända 

artiklarna (24–35). Vissa artiklar innehöll mer än en undersökningsmetod men fokus i 

tabellsammanfattningen låg på ENeG eftersom det är de delarna som ansågs relevanta utifrån arbetets 

syfte. 
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Analys 

För att få en bättre översikt över de likheter och skillnader som fanns i artiklarna genomfördes en 

sortering (20). En tabell skapades som mer kortfattat angav de parametrar som varierade mellan 

artiklarna där de omskrevs till kortare namn för att lätt hålla isär dem (Bilaga 3). De kortare namnen är 

följande: CMAP träning (24), Landhockey (25), Fotboll (26), Långsiktig träning (27), Repetitivt fysiskt 

arbete (28), Beachvolleyboll (29), triathlon (30), Hockey (31), Volleyboll (32), Badminton (33), 

långdistans cykel (34) samt basketboll (35). Utifrån tabellen skapades sedan underkategorier som 

ansågs relevanta för att besvara frågeställningarna (Figur 3). Av de tolv artiklar som denna studie bygger 

på var det tre som genomförde ENeG direkt vid fysisk aktivitet. Vidare var det sex artiklar som mätte 

nervens hastighet, sex mätte latens, fem mätte amplitud och sju hade en aktiv grupp och en 

kontrollgrupp.  

Etiska överväganden 

Arbetet följer god vetenskaplig sed genom att noga presentera metodik samt källor för all information 

som inhämtats. Vidare presenteras alla fynd, inte bara de som är fördelaktiga för studien (19). Alla 

artiklar som är del i denna litteraturstudie har någon form av etiskt godkännande. De flesta via etisk 

kommitté men några få via annan granskning. Informerat samtycke och frivilligt deltagande har varit 

genomgående i alla studier. Studierna valdes att ta med även om de inte hade etisk kommittee eftersom 

autonomiprincipen och godhetsprincipen efterföljts, Samt att forskningen som bedrevs genomfördes på 

saklig grund för att förbättra vård och förebygga skador inom idrotten (36). Innan arbetet ändrats från 

klinisk studie till litteraturstudie genomfördes en etisk egengranskning (Bilaga 4).  

Figur 3: Figuren visar processen vid sortering av artiklarna till underrubriker samt vilka mätmetoder som 
ansågs relevanta till varje frågeställning. Artiklarna är döpta med förkortade namn för att få en enkel översikt 
(Bilaga 3).  
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Resultat 

Av de 12 artiklar som studien bygger på uppvisade 11 av dem signifikanta skillnader av olika slag (24-

32, 34,35). Alla artiklar innehåller någon form av fysik aktivitet men med stora skillnader på utförande. 

Tio artiklar representerar olika sporter, en artikel har fysisk aktivitet som efterliknar lagerarbete och en 

annan undersöker människor som tränar på fritiden med olika aktiviteter på en gymanläggning. För att 

besvara frågeställningarna ställs artiklarnas resultat mot varandra.  

 

1. Hur påverkas mätningarnas resultat direkt vid tillfälle av fysisk aktivitet? 

Av artiklarna var det tre som utförde mätningar direkt vid fysisk aktivitet. Det var 1. Repetitivt fysiskt 

arbete 2. Triathlon 3. Långdistanscykel. I studien om långdistanscykling utfördes mätningar på ulnaris- 

och medianusnerven. Resultaten visade en signifikant skillnad. Skillnaden påvisade en liten ökning i 

latensen på motoriska mätningar i ulnarisnerven efter genomfört lopp (28). Resultatet liknar det vid 

Triathlonstudien vilken också uppvisade en ökning i latensen i ulnarisnerven på motoriska mätningar 

(30). Triathlonstudien visade även signifikanta skillnader i minskning av amplituden på motoriska 

mätningar, vilket inte funnits i studien med långdistanscykling. Det upptäcktes även en minskning i 

motorisk ledningshastighet. Hastighet var en parameter som inte noterades i studien med 

långdistanscykling. Resultaten studien med långdistanscykling var annorlunda från de som framkom i 

studien med repetitivt fysiskt arbete. I studien repetitivt fysiskt arbete användes händer och armar 

betydligt mer än vid cykling som håller händerna still på ett styre. Vid arbetande med händer och armar 

påvisades förändringar i både sensoriska och motoriska svar (34). I motsats från de två tidigare 

studierna minskade latensen och amplituden i flera av de undersökta nerverna medan hastigheten 

ökade. Skillnader i latens upptäckes i både motoriska och sensoriska nerver. I sensoriska nerver 

upptäcktes skillnader i amplitud och hastighet. Flest skillnader upptäcktes hos deltagare av kvinnligt 

kön i studien. Triathlonstudien och studien på långdistanscykel undersökte främst det konstanta trycket 

från styret vid cykling medan studien på repetitivt fysiskt arbete använde händerna på ett annat sätt för 

att efterlikna lagerarbete och paketering (28, 30, 34).  

 

2. Bör patienter vila innan undersökning? 

De tre artiklarna som utförde mätningar före och efter aktivitet var: 1.Repetitiv fysiskt arbete 2. 

Triathlon 3.Långdistanscykel. I studierna fanns signifikanta skillnader men skillnaderna var små och 

ingen av undersökningarna hade resultat som gick utanför normalvärden för nerverna. För latensen 

visade förändringarna en ökning eller minskning som understeg 1,0 ms i både sensoriska och motoriska 

svar. Amplituden visade som mest en minskning med 5,6µV i sensoriska svar och hastigheten visade 

förändringar under 1,0 m/s i motoriska svar och förändringar under 5,5 m/s i sensoriska svar. 

Förändringarna som påvisats är direkt efter fysisk aktivitet i jämförelse med före fysisk aktivitet (28, 30, 

34).  
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3. Hur påverkas mätningarnas resultat av långvarig regelbunden fysisk aktivitet?  

De tre parametrarna som undersöks är hastighet, latens och amplitud. Av studiens 12 artiklar var det 

nio som genomförde mätningar på individer som genomfört regelbunden fysisk aktivitet under lång tid. 

Hastighet som mätvärde användes av sex artiklar (25–27, 32, 33, 35). I tre av dessa (25, 32, 35) kunde 

signifikanta fynd påvisas och i resterande tre (26, 27, 33) gjordes inga fynd gällande hastighet. Fynden 

som gjordes varierade mellan sporterna. Hos landhockeyspelare upptäcktes, i motoriska nerver en 

sänkning i hastighet på 8,7 m/s i armarna jämfört med kontrollgrupp, men i benen upptäcktes i stället 

en ökning i hastighet på 2,3 m/s (25). Volleybollspelare visade inga skillnader jämfört med 

kontrollgrupp men i motoriska mätningar upptäcktes en signifikant skillnad på 3,9 m/s vid jämförelse 

mellan dominant och icke dominant arm (32). Basketspelare var den grupp som uppvisade störst 

skillnader i resultaten. Det fanns förändringar både i sensoriska och motoriska mätvärden som visade 

signifikant sänkta hastigheter. Basketspelare var även den grupp som uppvisade mest åtskilda värden 

jämfört med kontrollgrupp med en sänkning på -15,5 m/s i radialisnerven vid sensoriska mätningar 

(35).  

 

Latens som mätvärde användes av fem artiklar (26, 27, 29, 31, 33). Av de fem artiklarna var det två (27, 

31) som hittade signifikanta skillnader gällande latens. De aktiva deltagarna i de två studierna bestod av 

handbollsspelare respektive ishockeyspelare. I båda studierna upptäcktes ökning i latensen hos de 

aktiva jämfört med kontrollgrupp, ökningarna var mindre än 1,o ms (27, 31).  

 

Amplitud som mätvärde användes av sex artiklar (24–26, 29, 32, 33). I fyra av de artiklarna upptäcktes 

signifikanta skillnader gällande amplitud (24–26, 29). Vilka fynd som upptäcktes varierade mellan 

sporter. I studien som undersökte långvarig varierad träning på gym undersöktes nerver i både armar 

och ben. Där upptäcktes flera fall av ökad motorisk amplitud i armar och ben. Ökningarna varierade 

mellan 1,7–2,6 mV beroende på vilken nerv samt segment som undersöktes (24). Likaså hos 

fotbollsspelare återfanns en ökning i amplituden i tibialisnerven men studien angav inte siffror på 

ökningen (26). Hos tennisspelare och beachvolleybollspelare genomfördes mätningar i armarna, där 

upptäcktes istället en sänkning av motorisk amplitud. Hos beachvolleybollspelarna varierade 

minskningarna mellan 0,49–1,49 mV medan tennisspelares resultat varierade mellan 2,3–2,6 mV 

beroende på vilken nerv samt segment som undersöktes (25, 29). Resultaten från artiklarna visar en stor 

variation beroende på vilken form av fysisk aktivitet som utförs. Av de nio artiklarna var det endast en 

studie på badmintonspelare som inte kunde påvisa några signifikanta förändringar (33).  

 

4. Finns det skillnader i resultaten hos individer som tränar regelbundet och individer som inte 

gör det samt bör det tas i beaktning vid en elektroneurografisk undersökning? 

Av de 12 artiklarna var det sju som hade en kontrollgrupp med icke aktiva deltagare (24–27, 31, 32, 35). 

I alla sju artiklar upptäcktes signifikanta skillnader mellan aktiv grupp och kontrollgrupp. De olika 

aktiva grupperna i studierna var gymträning, tennisspelare, landhockeyspelare, fotbollsspelare, 

handbollsspelare, volleybollspelare samt basketspelare. Studierna hade stor variation av undersökta 

nerver samt vilka mätparametrar som kontrollerades (Bilaga 3), på basketspelare undersöktes endast 
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hastigheter medan studien på fotbollsspelare undersökte latens, hastighet, duration samt amplitud (26, 

35). Skillnaderna mellan studierna gjorde det svårt att upprätta en fullständig sammanställning. 

Samtliga visade någon form av skillnad mellan aktiv grupp och kontrollgrupp. Skillnaderna som 

upptäcktes var signifikanta men alla föll inom beräknade normalvärden, vilket visar att träning inte 

behöver tas i beaktning enligt nuvarande metodik av undersökningen (24–27, 31, 32, 35).  
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Diskussion 

Denna studies syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar elektroneurografiska mätvärden. 

Diskussionsdelen är till hjälp för att utvärdera om rätt metod har använts för att besvara syftet, vilka 

brister som finns i metoden samt jämföra och anknyta resultatet med tidigare forskning (19).  

Metoddiskussion 

Inklusions- och exklusionskriterier  

För att artiklarna skulle vara relevanta begränsades årtalen eftersom forskning ofta är en färskvara. 

Språket begränsades till engelska för att många vetenskapliga artiklar finns på engelska (20), samt att 

inga andra språk behärskas på en tillräcklig nivå av författaren till denna studie. Exklusionskriterier 

valdes för att sortera bort de artiklar som inte kunde svara på syftet. Under sökningar om information 

till bakgrunden framkom det att området var mycket begränsat gällande forskning. Det ledde till att 

Inklusions- och exklusionskriterier begränsades till ett fåtal för att inte sålla bort artiklar som skulle 

kunna bidra till att besvara syftet. En avgränsning kunde ha genomförts på typ av studie för att lättare 

kunna jämföra dem med varandra, men det ansågs inte som en relevant eftersom syftet kunde besvaras 

med olika typer av studier inom området (19). Eftersom området innehåller begränsat med forskning 

hade studien kunnat utvecklas genom att inte avgränsa med årtal utan istället valt att sammanställa alla 

artiklar inom området för att få en bättre insikt i hur det neurala nätverket fungerar.  

 

Databassökning  

Databaserna Medline och CINAHL användes på grund utav deras inriktning på omvårdnad, biomedicin 

och medicin (21). Tiden var en avgörande faktor vid val av databaser, den begränsade tiden gjorde det 

svårt att hinna söka igenom flera databaser. Initialt övervägdes ”Google schoolar” att användas som 

ytterligare databas för att webbsökmotorn kan generera ytterligare träffar. Eftersom den inte innehåller 

en inriktning på medicin och databasen kan innehålla mycket mer irrelevanta träffar valdes den bort. 

Kunskapen om databasen och dess avgränsningar var begränsade och en sökning genererade fler träffar 

än vad som ansågs genomförbart att gå igenom närmare. Om metoden för denna studie hade varit 

grundligt systematiskt skulle ”Google schoolar” vara mer användbart för att leta material (19). Att 

använda två databaser inom medicin hjälper till att stärka validiteten i arbetet eftersom fler relevanta 

träffar kan förekomma vid användande av två databaser än vid användning av enbart en databas (21). 

Sökorden som stod till grund till sökningarna utgick ifrån relevansen inom ämnet med utgångspunkt 

från syftet (20). För orden inom ENeG valdes de efter ord som uppkommit i bakgrundsartiklar eller 

böcker. Orden om fysisk aktivitet kom också från bakgrundsartiklarna och för att inte missa något 

begrepp användes även ord föreslagna av databaserna. För att förbättra sökningen hade MeSH-termer 

kring fysisk aktivitet varit användbart för att bredda sökningarna ytterligare. Av de booleska 

sökoperatorerna valdes ”and” och ”or” för att de är inkluderande termer som breddar sökningar, ordet 

”not” valdes att inte användas eftersom det riskerade att utesluta artiklar som kunde haft en relevans 

(21).  
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Urval 

Urvalet utfördes som en process i flera steg. Först betraktades relevansen i titlarna, nästa steg var läsning 

av abstract, sedan lästes hela artiklar, sista steget var en kvalitetsgranskning av artiklarna (19). 

Kvalitetsgranskningen hjälper till att höja validiteten i arbetet (21). Det är viktigt att belysa den 

begränsade mängden forskning som finns inom området för att det påverkade valet av artiklar (20). Alla 

artiklar som inkluderades klarade kvalitetsgranskningen. Om mer material existerat inom området hade 

exkluderingskriterierna varit hårdare. Fyra av de medtagna artiklarna saknar kontroll av temperatur i 

deras metodik (26, 29, 33, 34). Eftersom detta är en känd faktor som kan påverka 

nervledningshastigheten sänker det reliabiliteten hos studierna (9). Det finns fler relevanta parametrar 

utöver hastighet som artiklarna benämnde vilket gjorde dem användbara trots begränsningen i 

reliabilitet.  Beslut tog att inkludera dem för att temperaturmätning inte var ett exklusionskriterie från 

början, samt att artiklarna presenterade material och resultat som liknade de inom sporter med samma 

påfrestningar. En litteraturstudie genomförs oftast av två personer, vilket ger möjligheten till en 

utförligare granskning. Det medför att som ensam författare har urvalet en lägre reliabilitet än 

litteraturstudier som genomförs av flera (21).   

 

Analys 

För analysdelen av arbetet bröts innehållet ner i ett försök att sortera artiklarna utefter likheter och 

skillnader på ett sätt som skulle vara överskådligt. Artiklarna lästes flera gånger och parametrar 

antecknades i olika sorteringar innan kategorierna till slut bestämdes. Det genomfördes för att kunna 

svara på de frågeställningar som utgår ifrån syftet (20).  Analysen har genomförts noggrant och 

sorteringen är överskådligt presenterad (Figur 3), för att visa steg för steg i processen (19). 

Noggrannheten och den överskådliga presentationen av arbetsflödet hjälper till att höja arbetets 

reliabilitet. Påverkande faktorer i både analysen och övriga arbetet är den begränsade mängden tid som 

fanns att tillgå, men även det faktum att det kan vara svårt att genomföra en litteraturstudie utan tidigare 

erfarenhet av arbetssättet (21). En annan faktor som påverkade arbetet var begränsade förberedelser 

och snabba förändringar i strukturen eftersom studien från början var tänkt som en klinisk 

försöksstudie med deltagare.  

Resultatdiskussion.  

1. Hur påverkas mätningarnas resultat direkt vid tillfälle av fysisk aktivitet?  

Resultaten var väldigt skilda mellan aktiviteter och visar att det inte går att besvara frågan utan att 

specificera vilken form av fysisk aktivitet som utövats. I studien som undersökte lagerarbete upptäcktes 

positiva resultat, resultaten visade förbättrade mätvärden efter fysisk aktivitet. De positiva resultaten 

var minskad latens och ökade hastigheter i sensoriska nerver, samt minskad latens i motoriska nerver. 

I studien noterades att aktiviteten bidrog till att öka temperaturen i ansträngda kroppsdelar. Den ökade 

temperaturen korrelerade med ökningen av hastigheterna (28). Det styrks av litteraturen att samband 

finns mellan temperatur och ledningshastighet (9). Det återfanns även negativa resultat på 
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lagerarbetarna. I studien upptäcktes en minskning av amplitud hos kvinnor i sensoriska nerver efter 

fysisk aktivitet (28) Det visar att nerverna aktiverar färre muskelfibrer (7), efter fysisk aktivitet. De två 

andra studierna som tog upp mätningar direkt vid träningstillfälle undersökte en mer statisk form av 

träning, samt hur ett konstant tryck mot nerven påverkar nervens ledningsförmåga. De påvisade att de 

speciella styrena som används av många tävlingscyklister för att få bättre aerodynamiska förhållanden 

trycker felaktigt mot en nerv. Under längre lopp kan det bidra till en kvarstående skada på nerven (30, 

34). Även om långvarigt tryck mot nerver inte var ett fenomen som var avsett att undersökas från början, 

bidrog det med aspekter av träning och fysisk aktivitet som är värdefulla för kunskap om neural inverkan 

vid olika former av fysisk aktivitet.  

 

Studierna studerade fenomen som uppstår på friska individer vid träning och resultatet visar att det 

uppstod förändringar i den storleken att de gick att studera med mätinstrument. Även om det var få 

studier som undersökte direkt vid träningstillfälle märktes en skillnad i resultaten. I Studien på 

lagerarbetare hade den fysiska aktiviteten stor variation av muskelarbete, samt positiva resultat (28). I 

studierna på cyklisterna var den fysiska aktiviteten statiskt och enformig och som tidigare beskrivits 

påvisade negativa förändringar. (30,34). Att vidare studera hur olika former av träning påverkar 

kroppen kan bidra till förbättrade träningsvanor och minska risken för skador i nerverna. Att nerverna 

kan skadas av tryck, dragning och stretchning är känt sedan tidigare (12). Vidare förståelse för hur 

mycket nerverna kan utsättas för innan skada uppstår är inte bara användbart för träning på elitnivå. 

Resultaten kan vara användbara inom vården till exempel vid framtagning av träningsprogram inom 

fysioterapi. Detta arbete innefattade inte sjukdomar, men vid bakgrundsarbete framkom en studie kring 

patienter med genomgången stroke. Studien undersökte ett fysioterapiprogram vid försvagning av en 

sida av kroppen. I studien framkom att det fysioterapiprogram som var avsett att förbättra rörelse kunde 

leda till nervkompression. Även om syftet hos fysioterapin var att höja patienternas livskvalitet utsattes 

patienterna för övningar som potentiellt kunde innebära skada (16). Det går emot icke skada principen 

som är en viktig del av sjukvården (36). Det går att hävda att det inte var avsett att orsaka patienter 

skada eftersom riskerna inte var kända innan studiens genomförande. Det ger dock mer styrka åt 

argumentet att ENeG är ett område som behöver mer forskning för att det är användbart i flera 

avseenden.  

2. Bör patienter vila innan undersökning?  

Resultatet från studierna om långdistanscykling, repetitivt fysiskt arbete samt triathlon visade att det 

fanns signifikanta skillnader före och efter aktivitet. Förändringarna var dock små och resultaten var 

inom normalvärde både före och efter fysisk aktivitet (28, 30, 34). Undersökningarna visar tydligt att 

förändringar finns hos friska individer. Inget i resultaten från studierna pekar mot att vila före 

undersökningar behövs eftersom inga fynd kunde missbedömas som patologiska. Relevant vidare 

forskning kan vara att undersöka personer med sjukdomar eller skador i perifera nervsystemet. Det kan 

genomföras för att utvärdera om förändringar är större eller mindre hos personer med sjukdom jämfört 

med friska. I tidigare studier har det framkommit att träning har god effekt på individer med diabetes. 

Resultaten har i studierna visat att nervledningshastigheten signifikant förbättrats av träningsprogram 

över en tid (13, 14). Diagnosen diabetespolyneuropati ställs med hjälp av symtombild, klinisk 
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undersökning samt ENeG (7). Att undersöka hur förändringar direkt vid träningstillfälle ser ut i början 

av ett sjukdomsförlopp kan vara relevant inför framtida forskning – Kan träning påverka resultatet på 

sådan nivå att svaren går från att visa tecken till sjukdom till att visa svar inom normalvärden?     

3. Hur påverkas mätningarnas resultat av långvarig regelbunden fysisk aktivitet?  

Resultaten visar att elektroneurografiska mätningar påverkas olika beroende på vilken form av fysisk 

aktivitet som utövas samt intensiteten i träningen. Tidigare studier har visat att vissa typer av sporter är 

mer förknippade med nervskador (12) vilket kan ha betydelse för de upptäckta skillnaderna. De positiva 

effekterna av träning upptäcktes i studierna på de som tränade på gym och hos fotbollsspelare. Det 

upptäcktes även positiva fynd vid mätningar i benen landhockeyspelare. Resultaten visade bland annat 

kortare latens, högre hastighet och högre amplitud i motoriska mätningar (24–26). Svaren indikerar att 

träningen lett till en förbättrad förbindelse mellan muskel och nerv eftersom signalen går snabbare, 

svarstiden är kortare och svaret är högre än tidigare. De negativa effekterna av träning upptäcktes i 

studierna på handbollsspelare, volleybollspelare ishockeyspelare, basketspelare, tennisspelare samt vid 

mätningar i armarna på landhockeyspelare. Resultaten i studierna visade bland annat ökad latens, 

minskad amplitud och lägre hastigheter (25, 27, 31, 32, 35). Alla mätningar föll inom ramen för 

normalvärden och kan inte beräknas som patologiska. Förändringarna jämfört med kontrollgrupperna 

kan ändå tyda på att det finns en begynnande nervskada (10). De studier som påvisade negativa effekter 

av träning hade två saker som skilde dem från de positiva. Den första skillnaden var att de jobbade med 

krafter ovan huvudhöjd med regelbunden utsträckning av armen i basket, volleyboll, tennis och 

handboll. Den andra skillnaden var att de jobbade med förlängande redskap med plötsliga kraftmoment 

i tennis, landhockey samt ishockey. Dessa två egenskaper i träningen utsätter utövarna av sporterna för 

en ökad risk för nervskador till följd av stretchning eller kompression (12). Mängden träning per vecka 

är en intressant faktor som kan ha betydelse för resultaten. I studien på de som tränade på gym var det 

angivet att de tränade mer än två gånger i veckan, i studien på fotbollsspelare var tiden inte angiven, och 

studien på landhockeyspelare tränade de mellan 8–20 h/veckan (24–26).  I studierna på de med 

negativa effekter var träningen alltid högre än 8h/veckan, och landhockeyspelare med hög träning 

visade både negativ och positiv effekt (25, 27, 31, 32, 35). Det går inte att exakt utvärdera hur 

träningsmängden påverkar eftersom studierna inte anger exakt träningsmängd, samt att det är väldigt 

skilda sporter. Resultaten visar dock en antydan om att träningsmängden har betydelse. För att säkert 

veta hur det påverkar behövs mer forskning inom området.  

 

I en tidigare studie på en homogen grupp unga militärer från 1995 upptäcktes skillnader vid ENeG 

undersökning. Fynden kunde bäst förklaras som symtom av psykisk eller fysisk stress eller ökad 

syresättning. De deltagare i studien som var piloter hade snabbare nervledningshastighet än övriga, de 

hade mycket mer syresatt luft i kabinerna (18). Om den ökade syresättningen påverkar förändringar i 

ENeG talar det för att val av träning kan ha betydelse för hur resultaten påverkas. Vid uthållighetsträning 

ökar syrebehovet i kroppen. Regelbunden uthållighetsträning ökar antalet mitokondrier i muskelfibrer 

vilket leder till bättre utnyttjande av tillfört syre. Styrketräning bygger istället på att kunna producera 

kraft i musklerna under relativt kort tid under ett lyft.  Styrketräning behöver bra kontakt mellan det 

neurala nätverket och musklerna för att kunna producera största möjliga kraft (3). Om studien på 
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militärerna var korrekt pekar det mot att aerobträning ger positiva effekter. Samtidigt ger anaerob 

styrketräning en bättre förbindelse mellan muskel och nerv samt ökad tillväxt av muskelfibrer (3). Det 

pekar mot att styrketräning kan ge högre amplitud till följd av tillväxten av muskelfibrer, men även 

kortare latens för att förbindelsen är bättre (7).  I resultaten från denna studie framkom det att positiva 

effekter upptäcktes vid gymträning vilket styrker effekten av anaerob träning (24). Positiva effekter 

upptäckes också på fotbollsspelare samt i benen på landhockeyspelare, dessa tränar anaerobt för 

uthållighet på planen (25, 26). Det här styrker att aerob träning ger positiv effekt. Studierna mätte 

dessvärre inte samma parametrar vilket gör att det inte går att utvärdera om anaerob eller aerob träning 

påverkar elektroneurografiska mätningar mest. I studierna på handbollsspelare, ishockeyspelare, 

volleybollspelare och basketspelare genomfördes bara mätningar i armarna där det fanns ökad risk för 

nervskador (27, 31, 32, 35). Flera av sporterna kräver god uthållighet. En hypotes skapad av författaren 

till denna studie är att ifall mätningar i benen genomförts kan resultaten varit annorlunda, likt 

landhockeyspelarna som hade positiva resultat i benen och negativa i armarna (25). Att närmare 

undersöka om anaerob eller aerob träning är bättre för nerverna kan gynna patienter med sjukdomar 

som påverkar nervsystemet, för att förhindra progression av sjukdom.   

  

4. Finns det skillnader i resultaten hos individer som tränar regelbundet och individer som inte 

gör det samt bör det tas i beaktning vid en elektroneurografisk undersökning? 

Resultatet visar att det kan finnas signifikanta skillnader mellan vältränade och otränade individer vid 

en elektroneurografisk undersökning. Skillnaderna är dock små och behöver inte tas i beaktning 

eftersom de inte påverkar slutresultatet. Det framkom även i resultaten att flera sporter kan ha en 

inverkan på skillnader mellan dominant och icke dominant sida (25, 29, 31). Det är speciellt relevant vid 

sensoriska mätningar att känna till att dessa skillnader kan förekomma eftersom de kan bedömas utefter 

skillnader i fynd mellan höger och vänster sida (7). I sporterna tennis, ishockey och beachvolleyboll 

upptäcktes skillnader mellan dominant och icke dominant kroppsdel. Skillnaderna kunde tyda på att 

det fanns en begynnande nervskada med fynd som sänkta amplituder, ökad latens och sänkta 

hastigheter (10). Ingen deltagare i någon av de studierna visade dock symtom på nervskada. Som BMA 

kan det vara svårt att veta exakt vilka påfrestningar på kroppen som olika sporter åstadkommer, men 

eftersom flera studier visar sidoskillnader kan det vara relevant att fråga patienter om deras 

träningsvanor vid avvikande resultat. Det kan sedan antecknas i journalen för att läkaren ska kunna ta 

med det i sin bedömning, eftersom diagnos bygger både på den kliniska bilden, symtom och 

svarsresultaten (9).  Resultaten som visar att fynden varierar mellan olika sporter stämmer överens med 

de fynd som gjordes i studien på olika idrottsmän från 1984 (17). Det här hjälper till att stärka validiteten 

i detta arbete.   

Övriga kommentarer 

Den artikel som inte visade några signifikanta fynd var genomförd på badmintonspelare. Detta var dock 

en tvärsnittsstudie. Att istället undersöka badmintonspelare mot en kontrollgrupp vore intressant för 

att se om det fanns några signifikanta skillnader. De tränade även 8h/v. I de flesta andra sporter som 

undersökts var träningstimmarna fler. I studiens diskussionsdel beskrevs träningsschemat med 

regelbundna pauser på fem minuter flera gånger under träningstiden. Detta kan ha påverkat att inga 
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fynd gjordes (33). Badminton är dock en sport med en lätt fjäderboll och kraften som behövs för att 

serva är betydligt lägre än till exempel volleyboll. Atleter som har en högre risk för nervskada är främst 

de som jobbar med kraft i onaturliga vinklar eftersom det stretchar och drar i nerverna, eller 

kontaktsporter som riskerar inklämning (12). Badminton kräver visserligen ett arbete ovan huvudhöjd 

som kan anses som repetitivt och höja skaderisken, därför hade det varit mer användbart om de hade 

en kontrollgrupp för att jämföra med. I majoriteten av studierna har avvikande värden visats upp men 

endast i en studie på cyklister kunde vissa av svarsresultaten klassas som onormala (34). Frågan som 

kvarstår kring badmintonspelare är: Även om inga onormala värden visats upp, finns det skillnader 

jämfört med individer som inte tränar regelbundet? 
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Slutsatser 

 

Litteraturstudiens resultat visar på att fysisk aktivitet signifikant påverkar resultaten vid en 

elektroneurografisk undersökning. Både direkt vid träningstillfället men även vid långvarig regelbunden 

träning. Skillnaderna är dock små och behöver oftast inte tas i beaktning vid undersökning eftersom alla 

resultat föll inom normalvärden. Resultaten pekar mot att form av fysisk aktivitet kan ha betydelse för 

vilka förändringar som uppstår. Idrotter som kräver redskap och mycket arbete ovan huvudhöjd visar 

tecken på begynnande nervskada medan idrotter med stor variation av träning visar tecken på bättre 

förbindelse mellan muskel och nerv. Ett viktigt fynd var att det kan finnas skillnader mellan dominant 

och icke dominant sida hos flera idrottare som belastar en sida mer. Det upptäcktes bland annat hos 

volleybollspelare och ishockeyspelare. För en korrekt bedömning av idrottarens mätningar kan det 

finnas en relevans i att anteckna träningsform i journalen för att belysa ojämn fördelning av påfrestning. 

Vidare forskning behövs inom flera områden av elektroneurografi. Ett av områdena är att bedöma hur 

personer med sjukdom som drabbar nerverna påverkas av fysisk aktivitet. Vidare kan elektroneurografi 

vara användbart som hjälp för att utvärdera fysioterapiprogram inom sjukvården.  
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Bilaga 1: Bilagan visar mallen som används vid kvalitetsgranskning av artiklar använda i studien.  
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Bilaga 2: Tabellen visar en sammanfattning av artiklar i studien med fokus på namn, syfte, deltagare, metod, 
resultat och diskussion. 

Artikel Syfte/frågeställ
ning 

Deltagare Metod Resultat diskussion 

Titel: 
Compound 
Motor Action 
Potential: 
Electrophysiol
ogical Marker 
for Muscle 
Training 
Författare: 
Carl Johan 
Molin and 
Anna R. 
Punga 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Neurophysiolo
gy 
Årtal:2016 

Att undersöka 
om CMAP på 
distala och 
proximala 
muskler visar på 
skillnader 
mellan friska 
individer som 
resistans tränar 
musklerna 
jämfört med 
friska individer 
som inte tränar, 
eftersom 
biomarkörer för 
hög 
resistansträning 
saknas 

83 deltagare.  
46 deltagare i 
träningsgrup
p. Män 18 st. 
medelålder 
34.4. Kvinnor 
28 st. 
medelålder  
37.8.  
37 Deltagare i 
otränade 
gruppen. 
Män 12 st. 
medelålder 
45.1. Kvinnor 
25 st. 
medelålder 
43.5.  
 
 

Deltagares 
egenskaper 
antecknades. 
Såsom ålder, 
Body mass 
index, vikt, 
längd, 
träningsform 
och intensitet 
samt mediciner. 
Muskelstyrka 
testades med en 
handhållen 
dynamometer. 
ENeG med max 
CMAP 
genomfördes på 
medianusnerve
n, 
muskulokutan 
nerv i axillen, 
femoralisnerven 
samt 
peroneusnerven
. Independent t-
test användes 
för data.  

Bland kvinnor 
fanns högre 
CMAP i femoralis 
hos kvinnor som 
tränade jämfört 
med otränade 
kvinnor. Bland 
män fanns högre 
CMAP i 
muskulokutan 
nerv i axillen och 
i peroneusnerv 
hos tränade 
jämfört med 
otränade. Bland 
tränade män och 
kvinnor hade 
män högre CMAP 
i muskulokutan 
nerven.  Andra 
fynd gjordes 
gällande ålder 
och body mass 
index.  

Fynd gällande 
CMAP beror 
troligtvis på 
hypertrofi av 
muskler till följd 
av träning. Att 
män har högre 
CMAP än 
kvinnor kan bero 
på att 
muskelfibrerna i 
muskler såsom 
biceps brachii ser 
lite annorlunda 
ut mellan män 
och kvinnor. Det 
kan också höra 
ihop med sättet 
man tränar 
eftersom män 
och kvinnors 
upplägg tenderar 
att variera. Mer 
forskning behövs 
för att undersöka 
träningsfaktorer 
och hur de 
påverkar. Även 
forskning på hur 
träning påverkar 
människor med 
neuromuskulära 
sjukdomar 
behövs.  

Titel: Field 
hockey players 
have different 
values of ulnar 
and tibial 
motor nerve 
conduction 
velocity than 
soccer and 
tennis players 
Författare: M. 
Pawlak D. 
Kaczmarek 
Tidskrift: 
Archives 
Italiennes de 
Biologie 
Årtal:2010 

Syftet med 
studien var att 
hitta specifika 
karakteristiska 
utseenden på 
Motorisk 
nervledningshas
tighet och hur 
varierar mellan 
olika atleter i 
övre och nedre 
extremiteter. 
Det är en 
hypotes att det 
kommer finnas 
skillnader 
mellan atleter, 
och ligger till 
grund för att 
lättare bedöma 
nervskador på 
idrottsmän 

Studien 
bestod av 49 
deltagare. 
Alla män och 
åldern var 
mellan 20–
30 år. En 
kontrollgrup
p fanns med 
17 st. Tre 
andra 
grupper. 
Landhockey 
15 st. Tennis 
10 st. 
Fotbollsspela
re 17 st.  
Fotbollsspela
re tränade 
minst och 
landhockey 
tränade mest. 
8-20 h/v.  

Deltagare 
frågades om 
tidigare skador. 
Sedan 
antecknades 
egenskaper som 
längd, vikt, 
omkrets på övre 
och nedre 
extremiteter 
samt höger eller 
vänster 
dominant på 
hand och fot.  
För CMAP 
användes 
perkutan 
stimulering, 
men utfördes 
annars som 
vanligt. 
Ulnarisnerven 
och 
tibialisnerven. 
för att beskriva 
normalfördelnin
g användes 

Inga signifikanta 
skillnader 
hittades mellan 
dominant och 
icke dominant 
extremitet. 
Tennis spelare 
hade snabbast 
hastighet i 
ulnarisnerven, På 
tennis spelare 
fanns lägre 
amplitud i 
ulnarisnerven 
jämfört med 
kontrollgruppen. 
Amplituden på 
landhockeyspelar
e var lägre än 
kontrollgrupp i 
ulnarisnerven 
men bara på 
stimulering ovan 
armbåge. En liten 
trend sågs att 
hastigheter i 
tibilais såg ut att 

De skilda 
resultaten mellan 
grupperna kan 
bero på de olika 
sporterna och 
vilka krav de 
sätter på 
kroppen och 
motoriska 
enheter. Det kan 
räknas som 
miljöfaktorer 
eftersom en 
sport är något 
man ofta väljer 
själv att utföra. 
Förändringarna 
som sågs i 
ulnarisnerven 
skulle kunna 
vara patologiska 
eftersom 
landhockey och 
tennis utsätter 
armen för 
mycket tryck och 
vibrationer. Kan 
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shapiro-wilks. 
ANOVA 
användes 
mellan 
grupperna och 
t-test och u-test 
för att jämföra 
dominant och 
icke dominant 
extremitet.  

sjunka desto 
längre en sport 
utövades. Samma 
trend sågs i 
ulnarisnerven 
men bara i 
tennisgruppen 
och 
landhockeygrupp
en.  

också bero på 
upprepade 
stretchningar av 
nerven. Det 
behövs 
longitudinella 
studier för att 
bättre förklara 
förändringarna. 
och se hur de 
utvecklas över 
tid.  

Titel: Nerve 
conduction 
studies in 
lower limb of 
elite Nepalese 
football 
players: an 
insight into 
neural 
adaptations 
Författare: 
Sharma D, 
Paudel BH, 
Khadka R, 
Thakur D, 
Shah DK, 
Sapkota NK 
Tidskrift: The 
Journal of 
sports 
medicine and 
physical 
fitness 
Årtal:2017 

Syftet var att 
undersöka om 
det fanns 
förändringar i 
nerverna på 
nedre 
extremiteter på 
elit 
fotbollsspelare 
genom att 
jämföra 
parametrar på 
nervtester på 
elitspelare och 
en 
kontrollgrupp 
som inte tränar 
på elitnivå 

Deltagare i 
studien var 
57 st. 27 
elitspelare 
och 30 
stycken i 
kontrollgrup
pen. 
Medelålder 
på elitspelare 
var 22,74 år 
och 
kontrollgrup
p 23,41 år.  

Deltagare fick 
svara på frågor 
om de hade 
tecken på 
nervsjukdomar 
eller 
inklämning. 
Sedan 
antecknades 
data gällande 
ålder, vikt, 
längd och medel 
hjärtfrekvens. 
Nerver som 
undersöktes var 
tibialisnerven 
och 
suralisnerven. 
Perkutan 
stimulering 
användes. För 
att beskriva 
normalfördelnin
g användes 
shapiro-wilks. 
och t-test och u-
test för att 
jämföra mellan 
elitgruppen och 
kontrollgruppen 

Amplituden på 
CMAP i båda 
nerverna var 
signifikant högre 
hos elitspelare 
jämfört med 
kontrollgruppen. 
Durationen var 
signifikant 
kortare hos 
elitspelare 
jämfört med 
kontroll. I 
tibialisnerven 
kunde inga 
signifikanta 
förändringar ses 
mellan dominant 
och icke 
dominant ben hos 
elitgruppen ses, 
men i 
suralisnerven 
kunde en 
signifikant 
skillnad ses på 
sensorisk 
mätning på det 
icke dominanta 
benet mellan 
grupperna där 
elitgruppen hade 
lite kortare 
duration.  

Skillnaderna som 
hittas talar för att 
kontakten mellan 
nerv och 
muskelfibrer är 
bättre på spelare 
för att det ger ett 
starkare svar 
som effektivt 
förmedlas på 
kort tid. 
Amplituden 
svarar indirekt 
på hur många 
motor axon som 
stimuleras. Det 
finns skillnader i 
studien jämfört 
med liknande. 
De såg inga 
skillnader i 
hastigheter och 
till skillnad från 
andra som tittat 
på övre 
extremiteter 
fanns en ökning i 
CMAP. Detta var 
första studien 
som utfördes på 
friska 
fotbollsspelare, 
vidare behövs en 
longitudinell 
studie för att ge 
fler svar.  

Titel: Effect of 
long-term 
physical 
exercise of 
peripheral 
nerve: 
comparison of 
nerve 
conduction 
study and 
ultrasonograp
hy 
Författare: 
Watanabe T, 
Sakakibara N, 
Sugimori H, 
Yabumoto T, 
Takeyama T, 
Takemura M, 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
träning på lång 
sikt påverkar de 
perifera 
nerverna genom 
undersökning 
med både ENeG 
och ultraljud.  

Det var 28 
deltagare i 
studien varav 
15 st. aktiva 
med 
medelålder 
på 20 år. 
Handbollsspe
lare som 
tränade i 
snitt 3h/dag. 
I 
kontrollgrup
pen var det 
13 st. icke 
aktiva med 
en 
medelålder 
på 21,3 år.  

Med fokus på 
ENeG. 
Deltagare fick 
svara på frågor 
om de hade 
tecken på 
nervsjukdomar 
eller 
inklämning. 
Rutinmässig 
ENeG utfördes 
på 
medianusnerve
n och 
ulnarisnerven. 
Temperaturen 
var mellan 31–
33 grader på 
alla 
undersökningar. 

Fynd som gjordes 
var att latensen i 
både 
medianusnerven 
och ulnarisnerven 
fanns signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna. I båda 
nerverna hade 
aktiva en 
långsammare 
reaktion jämfört 
med 
kontrollgruppen. 
Inga signifikanta 
fynd gjordes 
gällande 
hastigheter men 
det fanns 
långsammare 

Studien 
fokuserade på 
motornerver för 
att de inte är lika 
känsliga för 
störningar som 
sensoriska är. 
Artiklar visar 
ingen jämförbara 
data eftersom 
olika fynd gjorts i 
olika studier, 
studien 
hoppades på att 
kunna ge fler 
svar eftersom 
den kombinerade 
två 
undersökningsm
etoder. Fynden 
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Seishima M, 
Matsuoka T 
Tidskrift: The 
Journal of 
sports 
medicine and 
physical 
fitness 
Årtal:2012 

Flera statistiska 
tester utfördes. 
Tvåvägs 
ANOVA, t-test 
när det var 
möjligt och 
Fisher’s vid 
jämförelse 
mellan 
dominant och 
icke dominant.   

hastigheter hos 
aktiva i 
ulnarisnerven 
jämfört med 
kontrollgruppen.  

tyder på att det 
finns möjlighet 
att atleter utsätts 
för påfrestningar 
som kan leda till 
inklämningar, 
men insamling 
från denna 
studie räcker ej 
för att ge 
tillräckliga svar 
på förändringar 
som sker. Fler 
deltagare och på 
högre elitnivå 
gällande träning 
och påfrestning 
hade kanske gett 
tydligare svar.  

Titel: Effects 
of 90 min of 
manual 
repetitive 
work on skin 
temperature 
and median 
and ulnar 
nerve 
conduction 
parameters: a 
pilot study in 
normal 
subjects. 
Författare: 
Bonfiglioli R, 
Mussoni P, 
Graziosi F, 
Calabrese M, 
Farioli A, 
Marinelli F, 
Violante F. 
Tidskrift: 
Journal of 
Electromyogra
phy and 
Kinesiology 
Årtal:2013 

Att undersöka 
om repetitivt 
fysiskt arbete 
kan ha en direkt 
effekt på 
parametrar i en 
ENeG 
undersökning 
antingen genom 
A, påverka 
temperaturen i 
extremiteter.  
B, om fysiskt 
arbete kan ha en 
direkt tillfällig 
effekt på 
parametrar.  
C, om det 
tillsammans 
påverkar 
parametrarna.  

Antal 
deltagare var 
28. Åldern 
var mellan 
25–52 år 
med en 
medel på 
34,3 år. 13 
män och 15 
kvinnor 
deltog. 
Deltagare 
med symtom 
på skada eller 
sjukdom i 
nerverna 
exkluderades.  

Deltagare 
intervjuades 
med 
information om 
längd, vikt, kön, 
ålder, om de 
rökte, 
alkoholvanor, 
hur många 
timmar om 
dagen de gjorde 
hushållsarbete 
och tidigare 
jobb. 
Medianusnerve
n och 
ulnarisnerven 
undersöktes 
med ENeG i 
nerver i 
dominant hand 
efter intervju, 
igen efter 30 
minuter vila och 
en sista gång 
efter att ha 
utfört 
standardiserade 
arbetsuppgifter 
i 90 minuter. 
Uppgifterna 
bestod av 6 
delar, som 
skulle föreställa 
typiskt 
lagerarbete. 
Packning, 
skruva, och 
tvista kablar. 
Det var 
anpassat för att 
anstränga hand, 
handleder och 
överarmar. Data 
bearbetades 
med STATA.  

Efter utfört 
arbete fanns att 
signifikant högre 
temperatur 
kunde uppmätas 
jämfört med 
tidigare två ENeG 
mätningar både 
på män och 
kvinnor. Alla 
mätningar på 
Ulnarisnerven 
och 
medianusnerven 
klassades vara 
inom de normala 
värdena. Det 
fanns signifikanta 
skillnader på 
mätningarna före 
och efter arbetet. 
På kvinnor syntes 
det både i latens 
och hastigheter 
direkt i 
medianusnervens 
sensoriska 
mätningar medan 
på män syntes 
först en skillnad 
när mätning 
gjordes vid 
armbåge. 
Motoriska 
latensen var 
signifikant sänkt 
på både män och 
kvinnor i 
medianusnerven. 
i ulnarisnerven 
sågs signifikanta 
skillnader i 
sensoriska 
latensen direkt på 
både män och 
kvinnor, även 
hastigheter var 
förändrade 
signifikant. De 

Resultatet 
stämmer överens 
med fynd från 
tidigare studier 
på samband 
mellan att öka 
temperaturen i 
en kroppsdel 
kommer att 
förändra 
nervernas 
ledningshastighe
t. Det unika i 
denna studie var 
skillnaden 
mellan män och 
kvinnor. Även 
fast 
sluttemperaturen 
var ungefär 
densamma vid 
sista mätningen 
hade kvinnorna 
ökat mer i 
temperatur för 
att nå dit. Dock 
mättes bara 
temperaturen på 
huden men det 
kan vara varmare 
där nerven 
ligger. Att 
undersöka en 
grupp som 
jobbar mer med 
händerna hela 
dagarna med en 
nypande rörelse 
kan ge mer 
information. Likt 
tandläkare. Det 
har visats i andra 
studier att arbete 
som lägger tryck 
på handleden 
kan ge tillfällig 
klämning av 
nerv, det syntes 
inte i denna 
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höjdes efter 
arbete på båda 
nerverna. 
Latensen blev 
kortare. 
Regressionsanaly
sen visade 
samband mellan 
temperaturskillna
der och 
hastigheter i 
nerverna efter 
arbete.   

studie även om 
det fanns arbete 
som skulle kunna 
åstadkomma det. 
Med en större 
grupp deltagare 
kan resultaten bli 
säkrare. Mer 
studier behövs 
för att se hur 
fysiskt arbete 
påverkar 
parametrar vid 
ENeG och hur 
länge effekten 
sitter kvar.   

Titel: 
Electromyogra
phy and Nerve 
Conduction 
Velocity for 
the Evaluation 
of the 
Infraspinatus 
Muscle and 
the 
Suprascapular 
Nerve in 
Professional 
Beach 
Volleyball 
Players 
Författare: 
Lajtai G, 
Wieser K, 
Ofner M, 
Raimann G, 
Aitzetmüller 
G, Jost B 
Tidskrift: The 
American 
Journal of 
Sports 
Medicine 
Årtal:2012 

Att undersöka 
om yt-EMG 
samt ENeG kan 
visualisera 
tidiga 
patologiska fynd 
i 
infraspinatusmu
skeln och 
suprascapularis
nerven hos 
beachvolleybolls
pelare för att det 
är en vanligt 
förekommande 
skada i den 
sporten.  

Antal 
deltagare var 
35 st. Alla 
män och 
medelåldern 
var 28 år. 
Inklusionskri
terier var att 
de skulle 
kunna spela 
och inte ha 
hälsoproblem 
som hindrade 
dem. De 
tränade 
mellan 10–36 
timmar i 
veckan med 
ett 
medelvärde 
på 21 
timmar.  

Alla deltagare i 
studien fick 
svara på frågor 
om 
träningsintensit
et samt om de 
hade några 
problem med 
smärta i 
området runt 
axeln/skuldran. 
Tre ortopeder 
granskade 
deltagarna för 
att bedöma om 
det fanns atrofi i 
infraspinatusmu
skeln. Atrofi 
delades in i tre 
stadier. Styrka 
mätes med en 
dynamometer 
och yt-EMG 
mätes med flera 
elektroder. 
ENeG utfördes 
på 
suprascapularis
nerven genom 
stimulering i 
nacken med 
insamling på 
supraspinatus- 
och 
infraspinatusmu
skeln. Data 
bearbetades 
med Excel. T-
test och u-test 
utfördes. För 
jämförelse 
mellan grupper 
användes 
Fisher’s och X2, 
för grupper 
under 30 
stycken 
användes 
Mann-Whitney 
och Wilcoxon.   

Med fokus på 
ENeG samlades 
data in med 
latens och 
amplitud. 
Deltagarna 
grupperades i en 
grupp utan atrofi 
och en grupp 
med. Insamlade 
data jämförde 
mellan armarna 
eftersom den ena 
är mer aktiv för 
slag i vollyboll. 
Inga skillnader 
kunde ses i latens 
som räknades 
som signifikanta 
men det fanns ett 
mönster som 
talade för att 
latensen var 
högre i den aktiva 
armen hos båda 
grupperna. 
Signifikanta 
skillnader i 
amplitud fanns i 
båda grupperna 
förutom i 
supraspinatusner
ven hos gruppen 
utan atrofi.  

Det är 
väldokumenterat 
att 
beachvolleyboll 
kan leda till 
atrofi i 
infraspinatusmu
skeln, men det är 
inte helt känt 
varför och hur 
det hänger 
samman med 
ENeG 
parametrar. Den 
repetitiva 
rörelsen och 
belastningen kan 
orsaka 
sträckning av 
nerven till den 
grad att det 
räknas som 
neuropati. 
Fynden som 
gjorts korrelerar 
med att det kan 
vara fallet 
eftersom 
amplituden var 
lägre och 
latensen var 
högre vilken kan 
vara kompatibelt 
med trauma eller 
repetitiv 
sträckning av 
nerv. Mer 
undersökningar 
behövs för att 
undersöka och 
på större 
grupper.  

Titel: 
Evaluation for 

Syftet med 
studien var att 

I studie 1 var 
det 712 

I studie ett 
fyllde 

I studie 1 
rapporterade 

När deltagare 
tränar och tävlar 
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ulnar 
neuropathy at 
the elbow in 
Ironman 
triathletes: 
physical 
examination 
and 
electrodiagnos
tic evidence 
Författare: 
Bales J, Bales 
K, Baugh L, 
Tokish J. 
Tidskrift: 
Clinical 
Journal of 
Sport 
Medicine 
Årtal:2012 

undersöka om 
deltagare i 
Ironman 
triathlon 
upplevde 
symtom från 
ulnarisnerven 
under 
cykeldelen med 
speciella 
aerodynamiska 
styrena. Även 
undersöka 
förekomst av 
inklämning av 
ulnarisnerven 
genom frågor, 
undersökning 
och testning 
med ENeG.  

deltagare 
varav 528 
män och 184 
kvinnor. I 
studie 2. Var 
det 54 
deltagare 
varav 42 män 
och 12 
kvinnor. I 
studie 3 var 
det 11 
deltagare 
varav 9 män 
och 2 
kvinnor.  

deltagarna 
endast i ett 
formulär med 
information om 
ålder, kön, 
träningsmängd 
med 
aerodynamiskt 
styre per vecka 
och om de 
upplevde 
smärta/obehag 
från 
ulnarisnerven. 
Studie 2 var 
samma 
formulär med 
en extra fråga 
om armposition. 
Samt en lätt 
examination 
med flexion och 
kompressionste
st före och efter 
loppet. I studie 
tre var det 
atleter som 
tränade in för 
loppet. De fick 
samma frågor 
och examination 
med ett tillägg 
på ENeG före 
och efter träning 
samt 8 månader 
efter 
träningsperiod. 
Data 
analyserades 
med SPSS.  

20,8 % symtom 
från 
ulnarisnerven. 
Medelträningstid
en för de utan 
symtom var 6,5 
h/v. och de med 
symtom hade 
medel på 7,82 
h/v. Detta var en 
signifikant 
skillnad. I studie 
2 gjordes fynd 
som talade för att 
symtom från 
ulnarisnerven 
hängde starkt 
samman med 
position på 
styrena. Det var 
signifikanta 
resultat. I studie 
3 rapporterade 5 
av deltagarna att 
de tidigare haft 
symtom på 
ulnarisnerven. 
Vid jämförelse 
efter och före 
träning sågs 
signifikanta 
skillnader i latens 
och amplitud. 
Amplituden 
minskade och 
latensen ökade. 
Efter 8 månader 
syntes samma 
förändringar.  

i triathlon med 
styrena utsätts 
nerven för ett 
tryck under 
väldigt lång tid. 
Vilket påverkar 
blodflöde till 
nerven samt 
myelinet. Studie 
1 visade att 20,8 
% hade upplevt 
symtom av 
inklämning. 
Vidare visade 
studie 2 att vilket 
styre som 
användes hade 
stor betydelse för 
upplevda 
symtom. Studie 
tre visar också 
att inklämning 
förekommer ofta 
hos triathleter. 
Vissa hade fynd 
på inklämning 
redan innan 
träning men det 
ökade med 82% 
efter träning. 
Fynden vid 
ENeG stöttar de 
övriga fynden. 
Styrkan i studien 
var att det följdes 
upp efter 8 
månader där 
man kunde se att 
fynd fortfarande 
förekom vilket 
tyder på att 
förändringarna 
kan bli kroniska. 
För att förhindra 
förekomsten bör 
triathleter ha 
styren som 
lägger tyngd på 
underarmen inte 
vid armbåge. 
Samt ändra 
position under 
loppet. Tillägg är 
att även om det 
gjordes fynd på 
ENeG var de inte 
starka nog för att 
klassas som 
neuropatier. En 
studie med en 
kontrollgrupp 
som inte tränar 
samt en grupp 
med andra 
styren skulle 
förbättrat 
studien.   
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Titel: Nerve 
conduction 
studies of the 
axillary, 
musculocutan
eous and 
radial nerves 
in elite ice 
hockey players 
Författare: 
Çolak T, 
Bamaç B, 
Alemdar M, 
Selekler H, 
Özbek A, 
Çolak S, 
Dinçer, Ö. 
Tidskrift: 
Journal of 
Sports 
Medicine and 
Physical 
Fitness; Turin 
Årtal:2009 

Studiens syfte 
var att 
undersöka hur 
ishockeyspeland
e påverkar 
nerverna i den 
övre armen med 
fokus på 
radialisnerven, 
den 
muskulokutana 
nerven och 
axillarnerven.  

Deltagare i 
studien var 
40 stycken. 
20 atleter och 
20 i 
kontrollgrup
p med icke 
aktiva. 
Medelålder 
hos atleter 
var 23,7 år. 
Medelålder 
hos 
kontrollgrup
pen var 24,6 
år. Alla 
deltagare var 
män. 
Atleterna 
tränade i 
snitt 8 h/v. 
och hade 
varit aktiva 
mellan 2–8 
år.  

Alla 
undersökningar 
med ENeG 
genomfördes 
vid ungefär 
samma tidpunkt 
på dagen och 
hudtemperature
n kontrollerades 
för att inte 
påverka. Var 
den lägre än 32 
grader värmdes 
den med 
infraröd lampa. 
Deltagare i 
studien blev 
intervjuade om 
nervsjukdomar 
eller skador som 
kan påverka. 
Ingen deltagare 
hade tecken på 
det. Data 
antecknades 
gällande vikt, 
längd och längd 
på extremitet. 
Data 
analyserades 
med SPSS.  

Resultaten visar 
på att det inte var 
någon signifikant 
skillnad på längd 
och ålder mellan 
grupperna, men 
däremot på vikt. 
Hockeyspelarna 
vägde mer. 
Gällande ENeG 
data kunde man 
se en signifikant 
skillnad på den 
distala motor 
latensen i 
axillarnerven på 
båda på båda 
armarna hos 
hockeyspelare 
jämfört med 
kontrollgruppen 
hos de som hade 
en längre distans 
än 18 cm mellan 
Erb’s punkt och 
deltoideus. Den 
var längre hos 
hockeyspelarna. 
Även på den 
muskulokutana 
nerven sågs 
skillnader på de 
som hade kortare 
avstånd än 26 cm 
mellan Erb’s 
punkt och 
bicepsmuskeln. 
Hockeyspelarna 
hade förlängd 
distal motor 
latens. I 
radialisnerven 
fanns signifikanta 
skillnader mellan 
hockeyspelare 
och 
kontrollgruppen. 
Hockeyspelare 
hade förlängd 
distal motor 
latens.    

Även om 
skillnader fanns 
föll alla inom 
normalvärden. 
Många gånger 
som skador i 
perifera nerver 
upptäcks, görs 
upptäckten först 
när det är 
permanent. 
Oftast upptäcks 
skador när de är 
enkla direkta 
skador. Hockey 
är en sport som 
istället utsätter 
nerverna för små 
upprepade 
påfrestningar 
därför är det 
viktigt att reda ut 
hur nervernas 
funktion ser ut 
på 
hockeyspelare. 
Skillnaderna som 
upptäcktes i 
denna studie kan 
ha flera 
förklaringar, det 
kan vara dels till 
följd av 
hypertrofi av 
muskler som 
ökar i storlek till 
följd av träning. 
Sättet att träna 
med en klubba 
framför kroppen 
som tvingar 
axeln att rotera 
utåt och inåt 
upprepade 
gånger kan också 
påverka. Även 
skotten som görs 
eller tas emot 
kan påverka för 
att det skapar en 
vibration. 
Nerverna kan 
också sträckas ut 
av skotten. 
Tricepsmuskeln 
är väldigt aktiv i 
ishockey och 
användning av 
den i en repetitiv 
rörelse påverkar 
radialisnerven. 
Av resultaten är 
det troligt att en 
kombination av 
hypertrofi och 
påfrestningar 
påverkat dem. 
Att bättre förstå 
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sporten man 
utvärderar och 
vilka 
påfrestningar 
kroppen utsätts 
för hjälper till att 
förstå 
förändringar i 
ENeG.  

Titel: Nerve 
conduction 
study of ulnar 
nerve in 
volleyball 
players. 
Författare: 
Özbek A, 
Bamaç B, 
Budak F, 
Yenigün N, 
Çolak T 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of 
Medicine & 
Science in 
Sports 
Årtal:2005 

Syftet med 
studien var att 
jämföra ENeG i 
ulnarisnerven 
på 
asymtomatiska 
volleybollspelar
e med en 
kontrollgrupp 
av icke aktiva 
människor för 
att se om svaren 
är åtskilda. 
Eftersom 
neuropati i 
ulnarisnerven är 
vanligt 
förekommande 
inom sporten.  

Antal 
deltagare var 
48 stycken. 
24 aktiva 
volleybollspel
are med en 
medelålder 
på 23,7 år. 
Kontrollgrup
pen var 24 
stycken med 
en 
medelålder 
på 24,6 år. 
Deltagare i 
aktiva 
gruppen 
tränade i 
snitt 8 h/v. 
och hade 
varit aktiva i 
2–8 år.  Inga 
deltagare 
hade några 
tidigare 
kända skador 
eller 
sjukdomar 
som kan 
påverka 
nerverna.  
Alla deltagare 
var män. 

Information om 
deltagarna 
samlades in 
gällande ålder, 
vikt, längd och 
träningsintensit
et. Styrka på 
deltagare 
testades med ett 
resistanstest. En 
examination 
utfördes för att 
bedöma 
rörlighet och 
begränsningar i 
armarna. 
Undersökning 
med ENeG 
genomfördes 
enligt 
amerikanska 
riktlinjer med 
bipolär yt-
elektrod. 
Stimulering 
skedde på 
ulnarisnerven i 
båda armarna. 
Temperatur 
kontrollerades 
och om den var 
under 32 grader 
värmdes det 
upp med 
infraröd lampa. 
Undersökningar
na genomfördes 
ungefär samma 
tidpunkt på 
dagen. Data 
samlades in och 
analyserades 
med SPSS.  

Vid den initiala 
examinationen 
upptäcktes inga 
skador. Alla 
deltagare hade 
normal styrka och 
ett normalt 
rörelseomfång. 
Vid analys av data 
var den enda 
signifikanta 
skillnaden som 
kunde ses i den 
motoriska 
nervledningshasti
gheten i 
segmentet över 
armbågen. 
Skillnaden sågs 
bara i den 
dominanta armen 
hos 
volleybollspelarn
a. Hastigheten 
var något sänkt 
både jämfört med 
icke-dominanta 
hand men även 
jämfört med 
kontrollgruppen. 
Värdena föll dock 
inom de normala 
gränserna.  

Lesioner i 
ulnarisnerven 
förekommer 
oftast i området 
vid armbågen. 
Det är vanligt att 
atleter får 
irritationer i 
ulnarisnerven till 
följd av 
mekaniska 
orsaker såsom 
klämning, 
friktion och drag 
i nerven. 
Volleyboll kan bli 
påfrestande för 
kroppen på 
grund utav 
upprepade 
rörelser ovanför 
huvudet och 
snabba rörelser 
med kastning. 
Resultaten i 
denna studie 
visar resultat på 
att även om 
volleybollspelarn
a är 
asymtomatiska 
har nerven börjat 
ta skada vilket 
syns av de sänkta 
hastigheterna. 
Sänkta 
hastigheter tyder 
på en 
demyelinisering 
det kan ske till 
följd av 
mekanisk kraft 
på lång eller kort 
sikt, men även 
till följd av 
inklämning med 
minskat 
blodflöde. Som 
BMA på sjukhus 
är det bra att 
känna till detta 
för att inte missa 
tecken på 
neuropati. Större 
studie behövs för 
att få mer svar 
hur volleyboll 
påverkar 
nerverna.  
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Titel: Nerve 
Conduction 
Studies of 
Upper 
Extremity in 
Badminton 
Players 
Författare: 
Dhabliya M, 
Dabholkar TY, 
Yardi S. 
Tidskrift: 
Indian 
Journal of 
Physiotherapy 
and 
Occupational 
Therapy - An 
International 
Journal 
Årtal:2014 

Syftet med 
studien var att 
jämföra ENeG 
på 
medianusnerve
n och 
ulnarisnerven i 
dominant och 
icke dominant 
arm hos 
badmintonspela
re för att se om 
sporten medför 
förändringar i 
svaren.  

Antal 
deltagare i 
studien var 
20 st. åldern 
på deltagarna 
var mellan 
18–32 år med 
en 
medelålder 
på 23 år. Alla 
deltagare var 
män. De 
tränade 2 
h/dagen 4 
dagar/veckan 
och hade 
varit aktiva 
senaste 5 
åren.  

Alla deltagare 
fick svara på 
frågor för att 
undersöka att 
det inte fanns 
underliggande 
skador eller 
sjukdomar som 
kunde påverka 
svaren. Alla 
undersökningar 
med ENeG 
utfördes på 
samma sätt i ett 
rum där 
temperaturen 
kontrollerades. 
Både motoriska 
och sensoriska 
undersökningar 
genomfördes. 
Svaren 
sorterades som 
medelvärden 
och The 
Graphpad 
Instant 
användes för 
analys.  

Resultatet visade 
att inga 
signifikanta 
skillnader 
upptäcktes 
mellan dominant 
och icke 
dominant arm. 
Varken på 
sensoriska eller 
motoriska 
mätningar.  

I studien hittades 
inga signifikanta 
skillnader, 
varken på latens, 
amplitud eller 
ledningshastighe
t. En förklaring 
till det kan vara 
träningsupplägge
t. De tränade 20 
minuter följt av 
15 minuter vila 
vilket är bra vila 
för att förebygga 
skada. En annan 
anledning kan 
vara att det inte 
blir samma tryck 
som i andra 
sporter. Att 
jämföra 
exempelvis 
tennis och 
badminton 
påfrestar 
kroppen 
annorlunda. 
Nivån på 
träningen kan 
också spela roll. 
De är inte ovana 
och riskerar inte 
skador som 
Hobby spelare 
inte heller tränar 
de lika hårt som 
eliten. Vidare 
studie kan göras 
på elitspelare 
med högre 
träningsintensite
t för att se hur 
det påverkar.  

Titel: The 
Effect of Long-
Distance 
Bicycling on 
Ulnar and 
Median 
Nerves: An 
Electrophysiol
ogic 
Evaluation of 
Cyclist Palsy 
Författare: 
Akuthota V, 
Plastaras C, 
Lindberg K, 
Tobey J, Press 
J, Garvan C 
Tidskrift: The 
American 
Journal of 
Sports 
Medicine 
Årtal:2005 

Syftet var att 
undersöka de 
förändringar 
som kan ske i 
perifera nerver 
efter cykling på 
långdistans.  
 
Hypotesen var 
att det kommer 
finnas 
neurofysiologisk
a förändringar i 
ulnarisnerven 
och 
medianusnerve
n efter cykling 
på långdistans 

Antal 
deltagare i 
studien var 
14 stycken. 
Av 
deltagarna 
var 7 stycken 
och 7 stycken 
kvinnor. 
Ålder på 
deltagare var 
41-61 år med 
en 
medelålder 
på 52 år. 
Genomsnitt 
500 miles 
under 
senaste 3 
månaderna.  

Alla deltagare 
fick svara på 
frågor om 
symtom, inga 
deltagare hade 
några symtom 
från nerverna. 
ENeG samlades 
in på båda 
händerna. För 
sensoriska 
nerver samlades 
latensen och 
amplituden in 
och för 
motoriska 
nerver samlades 
latensen och 
amplituden in. 
Undersökning 
genomfördes 
både före och 
efter cykling. 
Data kodades 
med Microsoft 

Resultaten visade 
att latensen på 
motoriska 
undersökningar 
på ulnarisnerven 
hade signifikant 
förändrats. Efter 
loppet sågs 
långsammare 
latenser. I de 
sensoriska 
undersökningarn
a upptäcktes inga 
skillnader varken 
i ulnarisnerven 
eller 
medianusnerven. 
Som population 
sågs inga 
signifikanta 
skillnader mellan 
händerna men av 
de 28 händer som 
undersökts kunde 
3 händer uppvisa 

Resultaten var 
inte lika tydliga 
som de 
förväntades även 
fast de jämförde 
med normaldata. 
Resultaten 
indikerar ändå 
att förändringar 
kan uppstå i 
händernas 
nerver hos en 
cyklist. Att 
jämföra 
händerna med 
varandra hos en 
cyklist kan vara 
negativt eftersom 
båda händerna 
utsätts för tryck. 
Att därför bara 
jämföra sida till 
sida kan göra att 
det missas 
information 
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Excel och 
analyserades 
med SAS.  

 

testresultat som 
tydde på 
neuropati. De 
hade ökat latens 
från före loppet 
till efter loppet i 
medianusnerven 
till den grad att 
det liknar 
Karpaltunnelsynd
rom. 

sjukdom eller 
skada. Av 
deltagarna var 
det 50 % som 
nämnde att de 
upplevt symtom 
från händerna 
även om det inte 
syntes i ENeG. 
En fortsatt studie 
med utredning 
även med EMG 
kan vara 
behjälplig för att 
undersöka de 
neurofysiologisk
a 
förändringarna. 
Svagheter i 
studien var att 
temperaturen på 
huden aldrig togs 
och det var en 
liten testgrupp.  

Titel: 
Evaluation of 
nerve 
conduction 
velocities of 
the median, 
ulnar and 
radial nerves 
of basketball 
players 
Författare: 
Belgin Bamaç, 
Tuncay Çolak, 
Serap Çolak, 
Betul Bayazit, 
Deniz Demirci, 
Bergün Meriç, 
Gülmine 
Dündar, Macit 
Selekler, Tolga 
Bahadır, 
Aydın Özbek 
Tidskrift: 
International 
SportMed 
Journal 
Årtal: 2014 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
basketboll 
påverkar 
nerverna i 
armbågsregione
n.  

Antal 
deltagare var 
40 st. Antal 
aktiva spelare 
var 20 st. i 
kontrollgrup
pen var det 
20 st. 
Medelålder 
på deltagare 
var 22 år. 
Aktiva 
spelare hade 
spelat basket 
på 
tävlingsnivå i 
minst 5 år.  
Träning var 
minst 10h/V.  

Deltagare 
frågades om 
sjukdomar och 
skador innan 
undersökning. 
Parametrar som 
längd, vikt och 
ålder, 
antecknades. På 
deltagarnas 
dominanta arm 
antecknades 
även omkrets på 
överarm och 
underarm samt 
längd. Deltagare 
testades på 
morgonen och 
ombads avstå 
träning före. 
Motorisk och 
sensoriska 
mätningar 
genomfördes på 
Ulnarisnerven, 
radialisnerven 
samt 
medianusnerve
n. Endast 
hastigheter 
antecknades. På 
kontrollgruppen 
testades bara 
dominant arm. 
Hudtemperatur 
kontrollerades, 
låg den under 
32 grader 
värmdes med 
infraröd lampa.  

I resultaten 
antecknades att 
basketspelarna 
var betydligt 
längre och tyngre 
än 
kontrollgruppen. 
Vid analysen 
framkom att 
basketspelarna 
hade signifikant 
lägre hastigheter i 
motorisk 
ledningshastighet 
i 
medianusnerven. 
Signifikanta 
skillnader fanns 
även i sensoriska 
ledningshastighet
er i 
medianusnerven 
samt 
radialisnerven. 
basketspelarna 
hade lägre 
hastigheter.  
På spelarna 
jämfördes även 
dominant arm 
med icke 
dominant men 
inga skillnader 
upptäcktes. Även 
om skillnader 
upptäcktes föll de 
inom 
normalvärden.  

Basketboll 
skapar repetitiv 
stress på både 
armbåge, axel 
och handled till 
följd av 
upprepade 
rörelser ovan 
huvudet. De 
rörelser som 
krävs för basket 
utsätter kroppen 
för onormala 
rörelser och 
belastning. 
Sporter som 
kräver rörelse 
ovan huvud har 
en högre risk att 
få skador på 
nerverna. Ingen 
studie har dock 
påvisat onormala 
värden på 
asymtomatiska 
spelare. Fynden 
som gjorts i 
denna studie kan 
förklaras av de 
kraftiga 
upprepade 
extensionerna 
som kroppen 
utsätts för vid 
basket. Att det 
förekommer mer 
sänkta 
hastigheter i 
sensoriska 
nerver kan tala 
om en 
begynnande 
skada eftersom 
förändringar 
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oftast syns i 
sensoriska 
nerver först. 
Förändringarna i 
radialisnerven 
kan komma både 
från en 
kompression 
direkt vid 
handleden eller 
en kompression 
till följd av den 
hypertroferade 
tricepsmuskeln. 
Att anpassa 
träningen innan 
och under 
säsongen för att 
minska risken för 
nervskada kan 
vara av värde. 
Samt att coacher 
och spelare 
känner till 
symtom och 
söker vård direkt 
när de uppstår. 
Spelare med 
symtom bör söka 
vård innan de 
startar träning.  
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Bilaga 3: Tabellen visar en sammanställning av artiklar i studien för att på ett överskådligt sätt se vilka 
parametrar som är skilda mellan studierna. Fokus på skillnader på deltagare, undersökta extremiteter, vilka 
nerver som undersökts, vilka mätparametrar som jämförts samt signifikanta fynd baserat på medelvärden i 
respektive studie 

CMAP Träning 
 

Landhockey Fotboll 

Deltagare: 83  Deltagare 59  Deltagare 57  
Sport Blandat gym Sport Flera Sport Fotboll 
Aktiv grupp  46  Kön Alla män Kön Alla män 
Män 18  Landhockey 15  Aktiva 27  
Kvinnor  28 Fotboll  17  Kontrollgrupp 30  
Medelålder 36,1 år. Tennis 10  Medelålder 23,1 år 
Kontrollgrupp 37 Kontrollgrupp 17  Träning Ej angivet 
Män 12  Ålder  20–30 år Extremiteter Ben 
Kvinnor 25  Träning 8–20 h/V Nerver Tibialis, 

Suralis Medelålder  44,3 år Extremiteter Armar & ben 
Träning >2 ggr/v Nerver Ulnaris, 

tibialis 
Motorisk Ja 
Sensorisk Ja 

Extremiteter Armar & ben Motoriska Ja Parametrar CMAP: 
Latens, 
Amplitud, 
duration, 
hastighet 
SNAP: 
Latens, 
Amplitud, 
duration, 
hastighet 

Nerver Medianus, 
muskulokutan, 
femoralis, 
peroneus. 

Sensoriska nej 

Parametrar Amplitud, 
Hastighet 

Motorisk Ja Signifikanta 
skillnader 
baserat på 
medelvärden: 
1. Landhockey 
vs. Kontroll 
2. Tennis vs. 
kontroll 

1. Ulnaris 
hastighet -8,7 
m/s. 
Tibialis 
hastighet + 
2,3 m/s. 
2. Ulnaris 
handled 
Amplitud (D) 
-2,8mV 
Ulnaris nedan 
armbåge (D) -
2,3mV 
Ulnaris ovan 
armbåge (D) -
2,6mV 
Ulnaris ovan 
armbåge 
(ND)/(D) 
+2,6 mV. 

Sensorisk Nej 
Parametrar Amplitud, 

CMAP area, 
Distal latens, 

Signifikanta 
skillnader 
baserat på 
medelvärden: 
1. Aktiva vs. 
Kontroll 
2. Aktiva (ID) 
vs. Kontroll 
(ID) 
 

1. Tibialis 
CMAP, högre 
amplitud, 
kortare 
duration (ej 
siffror).  
2. Suralis 
SNAP, kortare 
duration (ej 
siffror) 

Signifikanta 
skillnader 
baserat på 
medelvärden: 
1. Aktiva 
kvinnor vs. 
Kvinnor 
kontroll 
2. Aktiva män 
vs. Män 
kontrollgrupp 
 

1.Femoralis 
CMAP area 
+11,2 mVms 
Femoralis 
Amplitud + 1,7   
2. Peroneus 
CMAP area 
högre (ej 
angett siffra) 
Peroneus 
Amplitud +2,1 
Muskulokutan 
CMAP area 
högre (ej 
angett siffra) 
Muskulokutan 
Amplitud +2,6 
 

Långsiktig träning Repetitivt fysiskt 
arbete 

Beachvolleyboll 

Deltagare  28  Deltagare 28  Deltagare 35   
Sport Handboll Sport Fysiskt arbete Sport Volleyboll 
Kön Alla män Män 13  Kön Alla män 
Aktiva 15  Kvinnor 15  Medelålder 28 år. 
Kontroll 13  Medelålder 34,3 år. Träning 10–36 h/v. 
Medelålder 20,6 år. Träning 90 min. Extremiteter Armar 
Träning 3h/dag Extremiteter Armar Motoriska Ja  
Extremiteter Armar Motoriska Ja Sensoriska  Nej 
Motoriska Ja Sensoriska Ja Nerver Suprascapular 
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Sensoriska Nej Nerver Medianus, 
ulnaris 

Parametrar Latens, 
Amplitud Nerver Medianus, 

Ulnaris 
Parametrar Latens, 

hastighet 
Parametrar CMAP: 

amplitud, 
latens, SNAP: 
Amplitud, 
latens, 
hastighet 

Signifikanta 
skillnader: 
1. Subgrupp 
Atrofi (D) vs. 
Atrofi (ID) 
2. Subgrupp 
utan atrofi 
(D) vs. Utan 
atrofi (ID). 

1. 
infraspinatus 
-0,49 mV. 
Supraspinatus 
-0,61 mV. 
2. 
Infraspinatus 
-1.49 mV. 
Supraspinatus 
-0,63 mV. 
 
 
 

Signifikanta 
skillnader:  
Aktiva vs. 
kontroll 

Medianus 
Latens (D) 
+0,5ms, 
Medianus 
Latens (ID) 
+0,7 ms, 
Ulnaris Latens 
(D) +0,4ms, 
Ulnaris Latens 
(ID) +0,4ms 

Signifikanta 
skillnader:  
1. Män före vs. 
Efter i 
medianus.  
2. Män före vs 
efter i Ulnaris. 
3. Kvinnor 
före vs. Efter i 
medianus. 
4. Kvinnor 
före vs. Efter i 
ulnaris.  

1. SNAP: 
Armbåge 
latens -0,2ms, 
handled-
armbåge 
hastighet +2,2 
m/s. CMAP: 
handled 
latens -0,2ms 
2. SNAP 
handled 
latens -0,1ms, 
armbåge 
latens -0,1ms. 
Digit V-
handled 
hastighet +2,5 
m/s. 
3. SNAP: 
handflata 
latens -0,2 
ms. Handled 
latens -0,2 
ms. Armbåge 
latens -0,4 
ms. Digit II-
handflata 
hastighet +5,2 
m/s. 
Handled-
armbåge 
hastighet +3,4 
m/s. Handled 
Amplitud -5,6 
µV. Armbåge 
amplitud -4,5 
µV. CMAP: 
Handled 
latens -0,3 ms 
4. SNAP: 
Handled 
latens -0,2 
ms. Armbåge 
latens -0,3 
ms. Digit V-
Handled 
hastighet + 4 
m/s. 
Handled-
armbåge 
hastighet +3,6 
m/s. Handled 
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Amplitud -4,8 
µV. Armbåge 
amplitud -4,1 
µV. 

Triathlon 
(Studie 3) 

Hockey Volleyboll 
 

Deltagare 11  Deltagare 40  Deltagare 48  
Sport Triathlon Sport Ishockey Sport Volleyboll 
Män 2  Aktiva 20  Aktiva 24 
Kvinnor 9  Kontrollgrupp 20  Kontrollgrupp 24  
Medelålder Ej angivet Medelålder 24,15 år Medelålder 24,2 år. 
Träning 3h  Träning 8h/V Träning 8h/v. 
Extremiteter Armar Extremiteter Armar Extremiteter Armar 
Nerver Ulnaris Nerver Muskulokutan 

Axillaris, 
Radialis 

Nerver Ulnaris 
Motoriska Ja Motoriska  Ja 
Sensoriska Nej Sensoriska Ja 
Parametrar Hastighet, 

latens, 
amplitud 

Motoriska Ja Parametrar SNAP: Distala 
latensen, 
Amplitud, 
hastighet 
CMAP: 
Distala 
latensen, 
amplituden, 
hastighet 

Sensoriska Nej 
Parametrar Latens 

Signifikanta 
skillnader 
baserat på 
medelvärden: 
1. Efter vs. 
Före lopp.  
2 Efter säsong 
vs. Försäsong 
 

1. Armbåge, 
Latens +0,9 
ms. Amplitud 
-0,65 mV. 
2. Armbåge 
Latens +0,85 
ms.  Amplitud 
-0,75mV. 
Hasighet -0,77 
ms.  

Signifikanta 
skillnader 
baserat på 
medelvärden: 
1. Aktiva vs. 
Kontroll >18 
cm Erb’s-
deltoideus. 
2. Aktiva vs. 
Kontroll <26 
cm Erbs-
biceps. 
3. Aktiva vs. 
Kontroll <33 
cm Erb’s-
deltoideus. 
 

1. Axillaris 
latens (D) 
+0,36 ms. 
Latens (ID) 
+0,5 ms. 
2. 
muskulokutan 
Latens (D) 
+0,27 ms. 
3. Radialis 
Latens 
(D)+0,55 ms. 
Latens (ID) 
+0,65 ms.  

Signifikanta 
skillnader 
baserat på 
medelvärden: 
1. Volleyboll 
(D) vs. 
Volleyboll 
(ID), ovan 
armbåge till 
nedanför 
armbåge 

1. Motorisk 
hastighet -3,9 
m/s.  

Badminton Långdistanscykel 
 

Basketboll 

Deltagare 20  Deltagare 14  Deltagare 40 
Sport Badminton Sport Cykling Sport Basketboll 
Kön Alla män Män 7  Kön Män 
Medelålder 23 år. Kvinnor 7  Aktiva 20  
Träning 8h/v. Medelålder 52 år. Kontrollgrupp 20  
Extremiteter Armar Träning 500 

miles/3mån 
Medelålder 22 år.  

Nerver Medianus, 
Ulnaris 

Träning 10h/V 
Extremiteter Armar Extremiteter Armar 

Sensoriska Ja Nerver Ulnaris, 
Medianus 

Nerver Ulnaris, 
radialis, 
medianus 

Motoriska Nej 
Parametrar Latens, 

amplitud, 
hastighet 

Motoriska  Ja 
Sensoriska Ja Motoriska Ja 

Parametrar SNAP: Latens, 
amplitud 
CMAP: Latens 
amplitud 

Sensoriska Ja 

Signifikanta 
skillnader 
baserat på 
medelvärden: 
 

Inga Parametrar Hastighet 

Signifikanta 
skillnader 
baserat på 
medelvärden: 
1. Aktiva vs. 
Kontroll i 
medianus 

1. Motorisk 
hastighet -
4,16 m/s. 
Sensorisk 
hastighet -
4,26 m/s. 

Signifikanta 
skillnader 
baserat på 
medelvärden: 

1. Motorisk 
latens i 
ulnaris 
+0,2ms.  
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1. Före vs. 
Efter lopp  

2. Aktiva vs. 
Kontroll i 
radialis 

2. Sensorisk 
hastighet -
15,15 m/s. 
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Bilaga 4: Bilagan är den etiska egengranskningen som genomfördes innan starten av arbetet, innan 
inriktningen ändrats från klinisk studie till litteraturstudie.  
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