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Abstrakt 

Bakgrund: En vanligt förekommande åkomma hos idrottare och motionärer, är patellar 

tendinopati, eller kanske mer känt som hopparknä. Degenerativa förändringar, såsom 

patologisk kärlinväxt och kalciumpålagringar på patellarsenans dorsala del tros vara 

orsaken till smärtan. Diagnosen är belastningsrelaterad och rehabiliteringstiden är ofta 

av långvarig karaktär, men prognosen är god. Excentrisk träning och stötvågsterapi är 

två förkommande behandlingsmetoder för åkomman. Syfte: Syftet med litteraturstudie 

var att beskriva evidensen för excentrisk träning och stötvågsterapi vid patellar 

tendinopati. Metod: De 12 inkluderade artiklarnas kvalitet har granskats enligt 

värderings-instrumentet PEDro Scale. Denna poäng ligger till grund för artiklarnas 

sammantagna bevisvärdet, vilket sedan omsattes till evidensnivå enligt Statens 

Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU. Resultat: I dagsläget finns ett visst 

evidensstöd för att excentrisk träning är verksamt beträffande smärta och funktion, vid 

patellar tendinopati. Vilken typ av excentrisk träning som är bäst lämpad finns dock 

otillräckligt vetenskapligt stöd för att uttala sig om. Beträffande stötvågsterapi finns ett 

måttligt starkt vetenskapligt underlag för att interventionen skulle vara mer fördelaktigt 

i jämförelse med operativa åtgärder eller koncervativ behandling. Studier utan 

kontrollgrupper visar på otillräckligt vetenskapligt underlag för att stötvågsterapi skulle 

vara effektivt som behandling vid patellar tendinopati. Gällande antalet sessioner och 

energinivå, finns för lite underlag för att uttala sig om vad som ger bäst resultat, men 

indikationer pekar på att en session tycks vara insufficient. Konklusion: Den 

sammantagna bilden pekar på att excentrisk träning som behandling vid patellar 

tendinopati verkar lovande, men interventionen har idag endast begränsat vetenskapligt 

stöd. Detsamma gäller stötvågsterapi. Evidensbilden är begränsad och få studier med 

hög kvalitet finns publicerade. 

Nyckelord: excentrisk träning, stötvågsterapi, tendinos, patellar tendinopati 
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Bakgrund 

En vanligt förekommande åkomma hos idrottare och motionärer, är patellar tendinopati, 

eller kanske mer känt som hopparknä (Lohrer et al., 2002). Patienten upplever smärta 

strax nedanför patella, antingen under fysik aktivitet eller efter aktivitet. Även 

palpationsömmhet strax nedanför patella förekommer (Warden and Brukner, 2003). 

Symptom som däremot inte förekommer vid patellar tendinopati är svullnad, 

upphakningar och låsningar i knäleden (Jensen and Di Fabio, 1989). Degenerativa 

förändringar, såsom patologisk kärlinväxt och calciumpålagringar, på patellarsenans 

dorsala del tros vara orsaken till smärtan- alltså inte en inflammation som man tidigare 

trott. Därav namnet patellar tendinopati istället för patellar tendinit (Warden and 

Brukner, 2003, Peers and Lysens, 2005). Namnet hopparknä kan vara något 

missvisande, då hopparknä även förekommer vid exempelvis långdistanslöpning och 

andra idrotter med långvarig belastning, och inte bara vid idrotter med inslag av hopp 

(Warden and Brukner, 2003). Man har sett samband mellan stram quadriceps- och 

hamstringmuskulatur vid uppkomsten av patellar tendinopati. Repetativa microtrauman 

kan också vara en bidragande faktor som kan orsaka åkomman (Jensen and Di Fabio, 

1989). I övrigt finns inga andra kända faktorer som skulle kunna orsaka hopparknä 

(Witvrouw et al., 2001). Även om symptomen ofta är allvarliga ser prognosen bra ut. 

Efter 15 år har rman endast sett milda men långvariga mén såsom något förhöjd patella 

och viss smärta vid aktivitet (Kettunen et al., 2002). 

Diagnosen är belastningsrelaterad och rehabiliteringstiden är ofta av långvarig karaktär, 

ibland upp till 6 månader (Lohrer et al., 2002). Behandling består bland annat av Non 

Steroidal Antiinflamatoriy Drugs. NSAID, vila ifrån utlösande faktorer, kyla, TENS, 

massage, stretching, tejpning, kortisoninjektioner, excentrisk träning och 

stötvågsbehandling. I extrema fall då konservativ behandling inte gett positiva resultat, 

kan operativa insatser vara ett alternativ. 

Stötvågsterapi, eller Extracorporeal Shockwave Thearapy, ESWT som den engelska 

termen är, började användas inom sjukvården i början av 1970-talet. Då främst vid 

behandling av njursten. Tjugo år senare, i början på 90-talet, provade man även 

behandla tendinopatier med stötvågsterapi. Man kunde då dokumentera positiva effekter 
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såsom kortare rehabliteringstid och att patienterna snabbare kunde återgå till tidigare 

aktivitet (Chung and Wiley, 2002). 

I dagsläget vet man inte den exakta verkningsmekanismen bakom stötvågsterapi, men 

en teori är att när stötvågen når senan och dess celler, förändras permiabiliteten på 

neuronets cellmebran. Detta leder till att ett högre stimuli krävs innan en 

aktionspotensial kan uppstå. (Chung and Wiley, 2002). Själva stötvågen orsakar även 

att patologisk kärlinväxt och calcium ”sprängs” bort från senan, och 

blodgenomströmningen ökar. Detta ökade blodflöde medför att kroppens egna läkande 

process kan börja (Chung and Wiley, 2002). 

Stötvågsterapi delas in i fokal och radial stötvåg. Fokala stötvågor (elektrohydralisk- 

elektromagnetisk- och piezoelektrisk stötvåg) producerar stötvågor som är direkt 

fokucerade till det affekterade området, till skillnad från radiala stötvågor som inte är 

fokucerade till ett specifikt område (Chung and Wiley, 2002). Stötvågorna delas 

ytterligare in i tre olika energikategorier, low, medium eller high energi. Dessa finns 

beskrivna i tabell 1 (Chung and Wiley, 2002). 

Tabell 1. Stötvågsterapins olika energinivåer 

Energinivå mJ/mm2 

Low <0,08 

Medium 0,08-0,28 

High >0,6 

  

Källa: (Chung and Wiley, 2002) 

För att komma fram till vilken energinivå av stötvågsterapi som lämpar sig bäst, har 

man gjort studier på achillessenor hos kaniner. Senorna var intakta när studien utfördes 

och kaninerna delased in i fyra grupper. Grupp A fick 1000 stötvågsimpulser med low 

energinivå på 0,008mJ/mm2. Grupp B fick 1000 stötvågsimpulser med medium 

energinivå på 0,28 mJ/mm2. Grupp C fick 1000 stötvågsimpulser med high energinivå 

på 0,6 mJ/mm2, och grupp D var kontrollgrupp. Undersökningen resulterade i att det 

troligtvis inte lämpar sig att ge stötvågsimpulser över 0,28mJ/mm2 då man såg 

bestående inflammatoriska egenskaper efter fyra veckor på senorna (Rompe et al., 

1998). 
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I dagsläget har man inte dokumenterat några allvarliga bieffekter av stötvågsterapi. 

Vissa patienter har upplevt domningar eller pirrningar i det affekterade området efter 

behandling, men ingen har fått bestående bieffekter. Andra har fått blåmärken och 

tillfälligt höjt blodtryck under behandlingen. Kontaindikationer till stötvågsterapi är 

bland annat graviditet och maligna sjukdomar (Chung and Wiley, 2002). 

Syftet med excentrisk träning är det samma som vid stötvågsterapi. Man vill 

åstadkomma microrupturer för att ”slita bort” patologisk kärlinväxt för att initiera 

kroppens egna läkningsförmåga (Cheing and Chang, 2003). Excentrisk träning i 

rehabiliteringssyfte började användas i mitten på 80-talet, då först för 

achillestendinopatier (Stanish et al., 1986). Träningsprogrammet såg något annorlunda 

ut då mot dagens program, men resultaten var goda (Visnes et al., 2005). Curwin & 

Stanish träningsprogram innefattade uppvärmning, stretching, excentriska benböj följt 

av ytterligare stretching och isläggnig av patelarsenan. I dagsläget är excentriska benböj 

en av de vanligaste övningarna, men programmet utförs numera utan uppvärmning och 

stretching (Visnes et al., 2005). Excentrisk träning i rehabiliterande syfte vid patellar 

tendinopati, bör utföras med viss smärta för att få ovanstående effekter (Visnes et al., 

2005). 

Inga allvarliga bieffekter har dokumenterats vid excentrisk träning och patellar 

tendinopati, men övningarna måste genomföras med viss smärta för att uppnå önskat 

resultat (Visnes et al., 2005). 

Ur ett sjukgymnastiskt perspektiv är rörelse ett sätt att främja hälsa. När hälsan blivit 

hotad, besitter sjukgymnasten kompetens att med terapeutiska och pedagogiska 

metoder, samt psykosociala modeller, aktivera människans inneboende resurser att öka 

hälsa (Broberg and Tyni-Lenné, 2010). Då patienter med patellar tendinopati 

förekommer inom primärvården är det därför av stor vikt att sjukgymnasten besitter 

kunskapen att behandla diagnosen med evidensbaserade metoder. Därav är denna 

litteraturstudie av relevans. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva evidensen för excentrisk träning och 

stötvågsterapi vid patellar tendinopati. 
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Metod 

Litteratur 
De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna rapport är hämtade från de 

medicinska databaserna PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) och PEDro 

(http://www.pedro.org.au/). Sökningar ägde rum i januari 2011 och fria sökord samt 

Mesh-termer har använts. De sökord som användes var Shock Wave Therapy, Patellar 

Tendinopathy, High-Energy Shock Waves och Tendon Injuries i olika kombinationer. 

Abstrakten granskades och artiklarna inkluderades i studien om de besvarade syftet med 

studien. Dubletter sorterades ut och sammalgt inkluderades 12 artiklar. Åtta artiklar 

berör excentrisk träning och fyra artiklar berör stötvågsterapi. 

Inklusions- & exklusionskriterier 
Studierna inkluderades om de var skrivna på engelska eller de skandinaviska språken. 

Studierna skulle beröra patellar tendinopati och exentrisk träning eller stötvågsterapi. 

Studier exkluderades om de var utförda på djur. 
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Analys 
De 12 inkluderade artiklarna har systematiskt kategoriserats och finns presenterade i 

bilaga 1. Kvaliteten på artiklarna är granskade enligt PEDro Scale, 

(http://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale.pdf) vilket ligger till grund 

för eveidensnivån enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 

(http://sbu.se/sv/). 

PEDro Scale består av 11 frågor som bland annat tar upp aspekter som artiklarnas 

genomförande och randomisering av försökspersoner. För varje fråga som artikeln 

uppfyller tilldelas ett poäng. Av de totalt 11 frågor som skalan består av, exkluderas den 

första frågan, vilket medför att maximalt antal poäng en studie kan uppnå, är 10/10. 

PEDro Scale tar inte hänsyn till studiernas uppföljning eller antal utvärderingsinstument 

som används i studierna. 

Efter att författaren granskat och poängsatt samtliga artiklar enligt PEDro Scale, 

kontrollerades denna poängsättning i den mån det var möjligt med redan befintlig 

poängsättning enligt PEDro på www.pedro.org. Detta för att undvika felbedömning. 

PEDro-poängen omsattes enligt Juhlin et. al. (2005) tills SBU:s mall för studiers 

bevisvärde, se tabell 2. Utifrån artiklarnas sammantagna bevisvärde bestäms 

evidensnivån enligt de fyra nivåer som finns presenterade av SBU, se tabell 3. 

Tabell 2–Poäng enligt PEDro omsatta till bevisvärde enligt SBU 

PEDro Studiers bevisvärde enligt SBU 
8-11 Högt bevisvärde 

Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. 
Kan vara en stor randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller 
utvärdering av en behandlingsform. För övriga områden: Uppfyller väl på 
förhand uppställda kriterier. 
 

4-7 Medelhögt bevisvärde 
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra 
geografiska områden, matchade grupper eller liknande. För övriga 
områden: Uppfyller delvis på förhand uppställda kriterier. 
 

0-3 Lågt bevisvärde 
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade 
kontroller (retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått 
respektive inte fått en viss behandling), stora bortfall eller andra 
osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt på förhand uppställda 
kriterier. 

  

Källa: (Juhlin et al., 2005)  
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Tabell 3–SBU:s fyra grader av evidensstyrka 

Evidensstyrka 

Starkt vetenskapligt underlag ( ) 

Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande 
faktorer vid en samlad bedömning. 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av 
enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning 

Begränsat vetenskapligt underlag ( ) 

Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande 
faktorer vid en samlad bedömning 

Otillräckligt vetenskapligt underlag ( ) 

När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie har låg kvalitet eller 
där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga 
underlaget som otillräckligt. 

 

Källa: http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-evidensstyrka/ 
  



8 

Etiska överväganden 

Då denna litteraturstudie inte innefattar patientkontakt, finns inga etiska svårigheter att 

ta hänsyn till. 
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Resultat 

De granskade artiklarna använder bland annat Visual Analog Scale, VAS som 

utvärderingsintrument för smärta. Skalan går mellan 0-10 där 0 motsvarar ingen smärta 

och 10 motsvarar värsta tänkbara smärta. I vissa fall går skalan mellan 0-100 med 

ovanstående beskrivning. VAS har visat hög validitet som mätinstrument vid smärta 

och muskuloskeletala problem (Price et al., 1983) Man har dock sett att skalor med 

motsatta påståenden, såsom ingen smärta kontra värsta tänkbara smärta kan påverka 

den subjektiva bedömningen, då detta initierar kognitiva processer (Chung and Wiley, 

2002). 

Victorian Institute of Sport Assessment, VISA som utvärderar funktion och smärta 

används i de inkluderade studierna. VISA är ett utvärderingsinstrument med hög 

validitet som lämpar sig bra vid patellar tendinopati. Testet består av 8 frågor som berör 

symptom, funktion och förmåga att utöva sport. Poängen på varje fråga adderas och den 

sammantagna poängen ger en indikation på funktionsnivån i det drababde knät. Skalan 

går mellan 0-100 där 100 är motsvarar ingen funktionsnedsättning (Visentini et al., 

1998). 

Resultatsammanfattning excentrisk träning 
De inkluderade artiklarna som jämför excentrisk träning mot annan behandling är 

grupperade i 4 grupper. A) excentrisk träning utförd på 25° nedåtlutande bräda, jämfört 

med annan excentrsk träning, 3 artiklar. B) excentrisk träning jämfört med koncentrisk 

träning eller HSR*, 3 artiklar. C) excentrisk träning jämfört med kirurgi, 1 artikel. D) 

excentrisk träning jämfört med ingen rehabilitering, 1 artikel. Dessa finns presenterade i 

tabell 4. 

*Heavy Slow Resistance Training 

Tabell 4–Gruppering av inkluderade artiklar om excentrisk träning, deras PEDro-poäng, bevisvärde 
samt evidensvärde. 
Grupp Intervention/ 

kontrollgrupp 
Artikel PEDro 

Scale 
Bevisvärde 
enligt SBU 

Evidensnivå 
enligt SBU 

Grupp A Excentrisk träning 
utförd på 25° 
nedåtlutande bräda 
jämfört med annan 
excentrisk träning  

(Frohm et al., 
2007) 
(Purdam et al., 
2004) 
(Young et al., 
2005) 

6/10 
2/10 
6/10 

Medelhögt 
Lågt 
Medelhögt 

Begränsat 
vetenskapligt 
underlag 
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Grupp B Excentrisk träning 
jämfört med 
koncentrisk träning 
eller HSR 

(Cannell et al., 
2001) 
(Jonsson and 
Alfredson, 2005) 
(Kongsgaard et al., 
2009) 

7/10 
3/10 

 
5/10 

Medelhögt 
Lågt 

 
Medelhögt 

Begränsat 
vetenskapligt 
underlag 

      

Grupp C Excentrisk träning 
jämfört med kirurgi 

(Bahr et al., 2006) 7/10 Medelhögt Otillräckligt 
vetenskapligt 
underlag 

      

Grupp D Excentrisk träning 
jämför med träning på 
elitnivå 

(Visnes et al., 
2005) 

7/10 Medelhögt Otillräckligt 
vetenskapligt 
underlag 

      

 

Grupp A–Excentrisk träning utförd på 25° nedåtlutande bräda, jämfört med annan 

excentrisk träning 
Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att exentriska benböj utförda på 25° 

nedåtlutande bräda skulle vara mer fördelaktigt än annan excentrisk träning vid patellar 

tendinopati. Av de tre studierna i grupp A, pekar inte det sammantagna resultatet åt 

samma håll, vilket medför försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

Frohm et al. (2007) jämförde unilatterala excentriska benböj på nedåtlutande underlag 

mot bilatterala excentriska benböj utförda i en Bromsman device med förbestämt tempo. 

Bromsman device, som påminner om en Smithmaskin, är en träningsmaskin bestående 

av en skivstång fastspännd i vajrar, som med hjälp av en hydralisk mekanism kan 

förflyttas uppåt och nedåt i ett förbestämt tempo. Båda grupperna uppvisade 

förbättringar beträffande smärta och funktion vilket indikerar att bilatterala excentriska 

benböj i en Bromsman device är lika effektivt som unilatterala excentriska benböj på en 

25° nedåtlutande bräda. 

Purdam et al. (2004) jämförde excentriska benböj utförda på en 25° nedåtlutande bräda 

mot excentriska benböj på plant underlag. Efter 15 månader hade gruppen som utförde 

benböj på nedåtlutande underlag förbättrats signifikant beträffande smärta, något som 

inte noterades i gruppen som utförde excentriska benböj på plant underlag. 
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Young et al. (2005) jämförde excentriska benböj utförda på en 25° nedåtlutande bräda 

mot ”step benböj” som utfördes på en 10 cm bred kloss. Fotvinkeln var parallell med 

golvet, således påminde dessa benböj om benböj utförda på plant underlag. Vid 

uppföljningen uppvisade båda grupperna signifikant förbättrade resultat beträffande 

smärta och funktion. Efter analyser var dock sannolikheten större att VISA skulle 

förbättrats mer hos försöksperonerna som utförde benböj på nedåtlutande underlag är 

step-gruppen. 

Grupp B–Excentrisk träning jämfört med koncentrisk träning eller HSR 
Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att exentriska benböj utförda på 25° 

nedåtlutande bräda skulle vara mer fördelaktigt än koncentrisk träning eller HSR vid 

patellar tendinopati. Av de tre observerade studierna i grupp B, pekar det sammantagna 

resultatet inte åt samma håll, vilket medför försvagande faktorer vid en samlad 

bedömning. 

Cannell et al. (2001) jämförde bilaterala excentriska benböj på plant underlag mot leg 

curl och leg extensions. Efter interventionstidens slut kunde signifikanda förbättringar 

av smärtan uppmätas i båda grupperna. Mellangruppsanalyser pekar inte på signifikanta 

skillnader grupperna emellan. 

Johnsson och Alfredsson (2005) jämförde excentriska benböj på nedåtlutande underlag 

mot koncentriska benböj på nedåtlutande underlag. Deras resultat pekar på att 

excentrisk träning skulle vara mer fördelaktigt framför koncentrisk träning, då 

försökspersonerna i excentriska gruppen hade förbättrat funktion och smärta signifikant, 

vilket inte kunde uppvisas i koncentriska gruppen vid uppföljning. 

Kongsgaard et al. (2009) jämförde excentriska benböj på nedåtlutande underlag med 

HSR och steroidinjektioner. Vid korttidsuppföljningen visar mellangruppsanalyser att 

samtliga grupper hade förbättrats signifikant beträffande VISA och VAS. Vid 

långtidsuppföljningen uppvisade endast excentrisk gruppen och HSR-gruppen ihållande 

förbättringar. 

Artiklarnas individuella bevisvärde är lågt respektive medelhögt, vilket medför att den 

sammantagna evidensbilden blir begränsad. Excentrisk träning tycks vara mer gynsamt 

över lång tid jämfört med steroidinjektioner och koncentrisk träning. 
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Grupp C–Excentrisk träning jämfört med kirurgi 
Evidensbilden för excentrisk träning på nedåtlutande underlag jämfört med kirurgi är 

otillräcklig. Vid långtidsuppföljning, 12 månader efter intervention, kunde ingen 

funktionella skillnader uppmätas mellan grupperna. Studien har ett medelhögt 

individuellt bevisvärde, men på grund av att Bahr et al. (2006) står som ensam studie att 

undersöka excentrisk träning mot kirurgi kan evidensbilden inte bli högre. 

Grupp D–Excentrisk träning jämför med ingen rehabilitering 
Otillräckligt stöd finns för att ingen rehablitering skulle vara bättre än excentrisk träning 

vid patellar tendinopati. Vid korttidsuppföljning 6 månader efter interventionstidens 

slut, kunde inga skillnader mellan grupperna uppmätas. Visnes et al. (2005) studie får 

ett medelhögt individuellt bevisvärde, med då det inte finns övriga studier att jämföra 

med, blir det inget sammantaget resultat. Såledens blir evidensbilden otillräcklig. 

Det sammantagna resultatet för excentrisk träning 
I dagsläget finns ett visst stöd för att excentrisk träning är verksamt beträffande smärta 

och funktion vid patellar tendinopati, men studiernas resultat är inte helt likartade. Vissa 

författare hävdar att fördelarna är större då excentriska benböj utförs på nedåtlutande 

bräda, medan andra författare kommer fram till att fördelarna inte är mätbart större. 

Likaså är det vetenskapliga underlaget begränsat beträffande om excentrisk träning 

skulle vara mer fördelaktigt än koncentrisk träning och HSR, då resultaten visar att 

excentrisk träning är mer fördelaktigt än koncentrisk träning, men likvärdigt med HSR. 

Det finns otillräckligt vetenskapligt stöd för att kirurgi jämfört med exentrisk träning 

skulle vara mer fördelaktigt. 
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Resultatsammanfattning stötvågsterapi 
De fyra inkluderade artiklarna som undersökte stötvågsterapi är indelade i två grupper. 

Grupp E) Stötvågsterapi jämfört med operativa åtgärder och koncervativ behandling, 2 

artiklar. Grupp F) Stötvågsbehandling utan kontrollgrupp, 2 artiklar. Dessa finns 

presenterade i tabell 5. Utförlig tabell över samtliga studiers distrubution av 

stötvågsterapi finns presenterat i tabell 6.  

Tabell 5–Gruppering av inkluderade artiklar om stötvågsterapi, deras PEDro-poäng, bevisvärde samt 
evidensvärde. 
Grupp Intervention/ kontrollgrupp Artikel PEDro 

Scale 
Bevisvärde 
enligt SBU 

Evidensvärde 
enligt SBU 

Grupp 
E 

Stötvågterapi jämfört med 
operativa åtgärder 
& koncervativ behandling  

(Peers et al., 
2003) 
(Wang et al., 
2007) 

 

4/10 

5/10 

Medelhögt 

Medelhögt 

Begränsat 
vetenskapligt 
underlag 

Grupp 
F 

Stötvågsterapi utan 
kontrollgrupp 

(Vulpiani et 
al., 2007) 

(Zwerver et 
al., 2010a) 

2/10 

3/10 

Lågt 

Lågt 

Otillräckligt 
vetenskapligt 
underlag 

      

 

Tabell 6–Energinivå, antal sessioner och intervaller mellan sessioner av stötvågsterapi 

Studie Energinivå Antal sessioner Intervaller mellan 
sessionerna 

(Peers et al., 2003) 1000 impulser 
0.08 mJ/mm2 

3 - 

(Wang et al., 2007) 1500 impulser 
0.18 mJ/mm2 

1 - 

(Vulpiani et al., 2007) 1500-2000 impulser 
0.08-0.44 mJ/mm2 

3-5 2-7 dagar 

(Zwerver et al., 2010a) 2000 impulser 
0.35- 0.65 mJ/mm2 

3 7 dagar 

    

 

Grupp E–Stötvågsterapi jämfört med operativa åtgärder och koncervativ behandling 
Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att stötvågsterapi skulle vara mer 

fördelaktigt i jämförelse med operativa åtgärder eller koncervativ behandling. 
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Studiernas enskillda bevisvärde är medelhögt, men försvagande faktor är att jämförelsen 

är av två olika asspekter, kirurgi och konservativ behandling. Det sammantagna 

resultatet ger en begränsad evidensbild. 

Peers et al. (2003) jämförde operativa åtgärder mot stötvågsterapi. Vid långtids-

uppföljning, två år efter interventionen, uppvisade stötvågsgruppen bättre resultat på 

VISA och VAS än operationsgruppen, men skillnaden var inte signifikant. 

Wang et al. (2007) jämförde stötvågsterapi mot koncervativ behandling och kom fram 

till att stötvågsterapi förbättrade funktionen enligt VISA i större utsträckning än 

gruppen med koncervativ behandling. Skillnaden var signifikant. 

Då båda studierna visar positiva resultat efter stötvågsterapi, finns inget som tyder på att 

det skulle vara negativt med stötvågsterapi, men samtidigt är evidensbilden inte stark. 

Grupp F–Stötvågsterapi utan kontrollgrupp 
Otillräckligt vetenskapligt underlag finns för att stötvågsterapi skulle vara effektivt som 

behandling vid patellar tendinopati. De två inkluderade artiklarnas enskillda bevisvärde 

är lågt, vilket resulterar i en otillräcklig sammantagen evidensgrund. 

Försökspersonerna i studien författad av Vulpiani et al. (2007) fick stötvågsterapi 

mellan 3-5 gånger, med 2-7 dagars intervaller. En månad efter interventionstidens slut 

hade försökspersonerna minskad smärta enligt VAS. Skillnaden var signifikant. 

Försökspersonerna i den andra studien, författad av Zwerver et al. (2010) uppvisade 

positiva förändringar beträffande smärta och funktion. Tre sessioner administrerades 

med en veckas intervall, och efter tre månader hade VAS och VISA förbättrats 

signifikant. 

Då studierna inte hade kontrollgrupper är resultaten, som för visso är lovande, 

okontrollerbara. Detta ger svagt stöd för att stötvågsterapi skulle vara effektivt vid 

patellar tendinopati. Det finns indikationer på att stötvågsterapi har goda effekter 

beträffande smärta och funktion, och det är inget som talar för att det skulle vara en 

skadlig behandlingsform. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion excentrisk träning 
På grund av att de inkluderada artiklarnas resultat pekar åt olika håll, finns ingen tydlig 

evidenbild för excentrisk träning vid patellar tendinopati. Purdam et al (2004) var den 

enda studien som inte fick positiva resultat efter koncentrisk träning. From et al (2007) 

kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan grupperna, men ur en ekonomisk 

asspekt kan det vara mer lönsamt att behandla patellar tendinopati med excentriska 

benböj på nedåtlutande underlag än i en Bromsman device. Young et al (2005) påvisade 

goda resultat i båda grupperna efter interventionstidens slut. Författarna tillägger dock 

att efter analyser är det troligt att gruppen som utförde excentriska benböj på 

nedåtlutande underlag hade större sannolikhet att förbättra funktionen än step-

benböjsgruppen. 

Kongsgaard et al. (2009) som jämförde excentrisk träning mot steroidinjektioner och 

HSR, instruerade försökspersonerna i HSR-gruppen att ängna 3-5 sekunder på både den 

koncentriska och excentriska fasen av övningen. Det blir således ett stort moment med 

excentrisk träning i utförandet, vilket kan förklara de positiva resultat som HSR-

gruppen fick vid uppföljningen. Steroidinjektioner hade ingen långvarig effekt. Likaså 

instruerades försökspersonerna i Cannell et al.s studie från 2001, att ängna 3-5 sekunder 

på varje fas av leg curl/extension-övningen. Där blir det också ett stort moment av 

excentrisk träning, vilket kan förklara de positiva resultaten, då Johnsson och 

Alfredsson (2005) inte kunde uppvisa samma positiva bild efter ”ren” koncentrisk 

träning. Försökspersonera som fick excentrisk träning i studien författad av Cannell et al 

(2001) kunde fortare återgå till tidigare aktivitet än försökspersonerna som fick leg 

curl/extension. 

Då man efter 12 månader inte kunde uppmäta signifikanta skillnader mellan 

interventionerna operation och excentrisk träning på nedåtlutande underlag, drog 

författarna Bahr et al (2006) slutsatsen att man i första hand ska prova excentrisk träning 

före operativa åtgärder. Vid korttidsuppföljningen (6 månader efter intervnetion) hade 

excentriska gruppen förbättrad funktioni större utsträckning än opertionsgruppen, men 

vid långtidsuppföljningen var resultaten likvärdiga. Ur en ekonomisk synpunkt är det att 

föredra koncervativ behandling före operativa åtgärder. Värt att nämna är att 
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operationsgruppen behövde sjukgskrivning i samband med interventionen, något som 

excentriska gruppen inte behövde. 

Visnes et al. (2005) valde att studera volleybollspelare på elitnivå med patellar 

tendinopati. Studien ägde rum under slutspelen på säsongen, och spelarna hade således 

mycket hög träningsbelastning. Interventionsgruppen skulle utöver ordinarie 

volleybollträning, utföra excentriska benböj 3x15 repetioner två gånger/dag, medan 

kontrollgruppen fortsatte med ordinarie volleybollträning. Vid uppföljningen hade ingen 

av grupperna förbättrats beträffande smärta eller funktion. Resultatet kan ha påverkats 

av att interventionsgruppen inte fortföljde träningsprogrammet till mer än 59%. 

Som tidigare nämnts, använder de flesta studier VAS-skalan för att mäta smärta och 

VISA-testet för att mäta funktion. Nackdelen med VAS-skalan är att försöksledaren 

endast får en uppfattning av försökspersonens subjektiva skattning av smärtan, då 

smärta är just en subjektiv upplevelse, individuell för varje person. Mätinstrumentet har 

visat hög validitet och är ett utmärkt sätt att jämföra smärtan för samma person vid 

uppföljningen, men författaren tycker man ska ha i åtanke att VAS-skattningen inte kan 

jämföras mellan personerna. 

Det sammantagna resultatet pekar på att ett visst stöd för att excentrisk träning är 

verksamt vid patellar tendinopati, men det precis utförande av träningen behövs 

specificeras ytterligare. 
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Resultatdiskussion stötvågsterapi 
I dagsläget finns ett måttligt starkt evidensstöd för stötvågsterapi jämfört med operativa 

åtgärder eller koncervativ behandling. Vid jämförelser mellan operation och 

stötvågsterapi kunde skillnader uppmätas grupperna emellan med favör till stötvågs-

terapin efter två år, men dessa var inte signifikanta. Vid korttidsuppföljningen, sex 

månader efter interventionens slut, har författarna endast mätvärden från 

stötvågsgruppen. Denna studie bidrar därför inte med information om korttids-

uppföljning av stötvågsterapi jämfört med operativa åtgärder. Skillnaderna var däremot 

signifikanta vid korttidsuppföljningen mellan stötvågsterapi och koncervativ 

behandling. Likaså efter långtidsuppföljningarna. 

De studier som undersökt stötvågsterapi utan kontrollgrupper har fått positiva resultat, 

men på grund av inga kontrollgrupper fanns representerade blir studiernas enskillda 

bevisvärde lågt, vilket resulterar i en otillräcklig evidensbild. 

Peers et al (2003) kunde inte påvisa signifikanta skillnader mellan stötvågsterapi och 

operativa åtgärder. Därför kan det av ekonomiska asspekter vara att fördera 

stötvågsterapi framför opertion. Wang et al. (2007) kunde påvisa signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Problematiskt med ovanstående studie är att den koncervativa 

behandlingen inte är förklarad i detalj i artikeln. Författaren nämner att behandling med 

NSAID, ortoser, kyla, stretching och träning, men vad träningsprogrammet innehåller 

beskrivs inte i studien. De kan därför vara svårt att återskapa studien. 

De båda studierna utan kontrollgrupper, påvisade signifikanta förbättringar beträffande 

smärta och funktion redan efter en, respektive tre månader. Det som varierar studierna 

emellan är antalet sessioner och intervaller mellan sessionerna. Likaså varierar 

energinivån. Ingen av de observerade studierna har rapporterat om biverkningar efter 

stötvåpgsterapi, och några av författarna belyser att det är en säker behandlingsmetod 

just tack vare avsaknaden av biverkningar. Något som däremot är noterbart är att vissa 

utav studierna använder sig av energinivåer över 0.28 mJ/mm2 som Rompe et al. 1998 

avråder från, med hänvisning till att man sett bestående inflammatoriska egenskaper 

fyra veckor efter interventionen. Detta är inget som berörda författare tar upp i 

studierna. Det finns alltså indikationer på att stötvågsterapi har goda effekter beträffande 

smärta och funktion, och det är inget som talar för att det skulle vara en skadlig 

behandlingsform. 
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När litteratursökningen för denna studie ägde rum, påträffades en pågående studie, The 

TOPGAME- study (Zwerver et al., 2010b). Denna syftade till att jämföra stötvågsterapi 

mot placebostötvågsterapi på elitutövande idrottsmän- och kvinnor under tävlings-

säsong. Under februrai 2011 publicerades resultatet som inte var till stötvågsterapin´s 

favör (Zwerver et al., 2011). Ingen signifikant skillnad kunde uppmätas mellan 

grupperna. Detta kan ge en indikation om att total avhållsamhet från utlösande faktor 

måste tas i beaktning gällande patellar tendinopati på elitutövande idrottsmän- och 

kvinnor, vilket även styrks av studien författad av Visnes et al. (2005). Där uppmättes 

inte heller signifikanta skillnader mellan excentrisk träning och kontrolgruppen på 

elitutövande volleybollspelare under slutspelen. 

Det sammantagna resultatet pekar på att stötvågsterapi som behandling vid patellar 

tendionopati är lovande, men i dagsläget behövs fler väl utförda studier inom ämnet för 

att stärka evidensbilden. Beträffande antalet sessioner och energinivå, finns för lite 

underlag för att uttala sig om vad som ger bäst resultat, men indikationer pekar på att en 

session tycks vara insufficient. 
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Metoddiskussion 
För legitimerad vårdpersonal, såsom sjukgymnaster, är det av stor vikt att arbeta enligt 

evidensbaserad vetenskap. På SBU:s hemsida står att läsa ”målet med evidensbaserad 

vård, är att vården använder de metoder som gör störst nytta”. Därför är denna 

litteraturstudie av värde. Författaren har genomsökt databaserna PubMed och PEDro för 

att hitta de inkluderade artiklarna. Resultatet på studien hade eventuellt sett annorlunda 

ut om fler databaser , exempelvis AMED, Cinahl och SveMed+, hade inkluderats i 

sökningen. 

Av de inkluderade artiklarna beträffande stötvågsterapi, kunde två utav fyra artiklar nå 

upp till kraven för medelhögt bevisvärde enligt PEDro Scale. Ingen artikel uppnådde 

kraven för högt bevisvärde. I dagsläget finns ingen, av författaren kännd, artikel 

beträffande stötvågsterapi på patellar tendinopati, som uppnår kraven för högt 

bevisvärde, vilket är en tydlig indikation på att fler studier behövs innom ämnet. 

Resultatet av denna litteraturstudie är representatiblet för sökningar som ägde rum under 

januari 2011. Artiklar beträffande stötvågsterapi eller excentrisk träning som publicerats 

senare finns inte presenterade i resultatet. 

Artiklarna som ligger till grund för denna litteraturstudie är granskade enligt PEDro 

Scale. Instrumentet tar upp många bra asspekter för att säkerställa kvalitéten på studien, 

men vissa nackdelar finns. Exempelvis tar skalan inte hänsyn till studiens uppföljning, 

eller om studien är tillräckligt stor för att kunna påvisa märkbara förändringar. 

Författaren har, för att minimera risken för felbedömning i poängsättningen, kontrollerat 

i den mån detta var möjligt, mot redan bedömda artiklar. I de allra flesta fall 

överensstämde författarens bedömning med av PEDro utförda bedömningar. I de fall 

poängsättningen inte överensstämde, valde författaren att gå efter PEDro´s bedömning. 

Författaren har inspirerats av tidigare publicerade uppsatser och följt samma omsättning 

av PEDro Scale till SBU:s gradering för bevisvärde. Denna översättning var 

ursprungligen formulerad av författarna Juhlin et al. (2005) vilket ger den en viss grad 

av subjektivitet. Resultatet på denna litteraturstudie hade eventuellt sett annorlunda ut 

om författaren valt att överföra bevisvärdena enligt en annan mall, men de gränser som 

finns presenterade för studiernas kvalitét, valda av Juhlin et al. (2005) tycker författaren 

är rimliga. Författaren efterlyser en standardiserad mall för översättningen mellan 
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PEDro Scale och SBU: gradering för bevisvärde, då det skulle kunna minska graden av 

subjektivitet vid evidens-sammanställning, alternativt en mer utförlig beskrivning av 

SBU:s fyra graderingar av evidens. 

Likaså hade resultatet kunna skifta om andra sökord varit inkluderade vid 

artikelinsamlingen. Innan vidare forskning resulterade i den benämning som numera 

används, patellar tendinopati, var det vanligt förekommande med benämningen 

”tendinit” eller ”tendinos”. Fördelen med att använda just patellar tendinopati som 

sökord kan vara att relativt nyutkomna publikationer påträffas och äldre och inaktuella 

publikationer naturligt gallrats bort ur sökresultatet. 
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Konklusion 

De inkluderade studiernas enskilda bevisvärde är mestadels medelhögt med få undantag 

för lågt bevisvärde. Den sammantagna bilden pekar på att excentrisk träning som 

behandling vid patellar tendinopati verkar lovande, men interventionen har idag endast 

begränsat vetenskapligt stöd. Detsamma gäller stötvågsterapi. Evidensbilden är 

begränsad och få studier med hög kvalitet finns publicerade. 

I dagsläget förekommer tillräckligt med pilotstudier inom båda kategorierna och mer 

omfattande studier behövs för att stärka evidensbilden, vilket skulle vara av stor nytta 

för sjukgymnastkåren. Författaren efterfrågar jämförande studier mellan excentrisk 

träning utförd på 25° nedåtlutande bräda mot stötvågsterapi. 
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Bifogade tabeller 

Inkluderade artiklar om excentrisk träning 

Tabell 8–Resultatmatris över studier som berör excentriska benböj. 
Referens Design Intervention 

/kontrollgrupp 
Utförande Uppföljning Resultat 

avseende 
smärta & 
funktion 

Bevisvärde 
enligt 
PEDro 

(Bahr et al., 
2006) 

RCT Operation 
(n=25) kontra 
excentrisk 
träning (n=25) 

Excentrisk 
träning 
utfördes 
3x15 två 

ggr 
dagligen i 
12 veckor. 

Efter 3, 6 
och 12 
månader 

Båda 
grupperna 

hade 
likvärdigt 

förbättrat sin 
VISA-poäng 

efter 12 
månader 

7/10 

(Cannell et 
al., 2001) 

RCT Benböj (n=10) 
kontra leg curl/ 
extension 
(n=9) 

Båda 
grupperna: 
Initialt 2 
veckors 

vila, 
NSAID 
samt is. 
Benböj: 

3x20/dag 
5 dagar/ 
vecka, 

därefter 
löpträning. 
Leg curl/ 
extension: 
3x10/dag  
5 dagar/ 
vecka. 

Därefter 
löpträning. 
12 veckor 

Vid start, 
samt efter 6 
respektive 
12 veckor 

Smärtan 
minskade 
enl. VAS i 
benböjs- 
gruppen 

med 57%. 9 
utav 10 

kunde återgå 
till tidigare 
aktivitet. I 
leg curl/ 

extensions- 
gruppen 

minskade 
smärta enl. 
VAS med 

36%. 6 utav 
9 kunde 

återgå till 
tidigare 
aktivitet 

7/10 

(Frohm et 
al., 2007) 

Prospective 
RCT 

Unilaterala 
excentriska 
benböj (n=9) 
kontra 
bilaterala 
excentrisk 
benböj (n=11) 

Bilaterala 
benböj 
utfördes 2 
ggr/vecka 
till-
sammans 
med 
terapeut. 
Unilaterala 
gruppen 
utförde 
även 
excentriska 
benböj 
som hem-
övningar. 
12veckor  

Vid start 
samt efter 3, 
6, 9 och 12 
veckor 

Båda 
grupperna 
förbättrade 
sina resultat 
på VISA och 
VAS efter 
12 veckor. 
Bilaterala 
benböj är 
lika effektivt 
som 
unilaterala 
benböj. 

6/10 

(Jonsson and 
Alfredson, 
2005) 

RCT Koncentrisk 
styrketräning 
av Quadriceps 
(n= 9) kontra 

3x15 
2 ggr/dag 
12 veckor 

Vid start 
samt efter 6 
& 12 veckor 

9/10 
försöks-
personer i 
excentriska 

3/10 
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excentrisk 
styrketräning 
av Quadriceps 
(n=10) 

gruppen 
hade till-
fredställande 
resultat & 
VAS 
minskade 
från 73 till 
23 efter 12 
veckor. I 
koncentriska 
gruppen var 
9/9 försöks-
personer inte 
till-
fredställda 
med be-
handlingen 

(Kongsgaard 
et al., 2009) 

RCT Steroid-
injektioner 
(n=12) kontra 
excentrisk 
träning (n=12) 
kontra heavy 
slow resistance 
training, HSR 
(n=13) 

2ggr/dag 
3x15 set 
12 veckor 

Vid start 
samt 12 
veckor & 
sex månader 

Bra effekt på 
kort sikt 
beträffande 
VAS och 
VISA i 
samtliga 
grupper. Bra 
effekt på 
lång sikt (12 
mån) med 
excentrisk 
träning samt 
HSR 

5/10 

(Purdam et 
al., 2004) 

Icke 
random-
iserad 
pilotstudie 

Excentrisk 
benböj på plant 
underlag (n=9) 
kontra 
excentrisk 
benböj med 25° 
nedåt-lutande 
underlag 
(n= 8) 

2ggr/dag 
3x15 set 
12 veckor 

Efter 2 
veckor och 
15 månader 

Gruppen 
med lutande 
underlag, 
för-bättrades 
signifikant i 
VAS, & 
majoriteten 
återvände 
till tidigare 
aktivitet. 
Motsvarande 
resultat 
uppmättes 
inte hos 
gruppen 
med plant 
underlag 

2/10 

(Visnes et 
al., 2005) 

RCT Excentrisk 
träning (n=13) 
kontra ingen 
rehabli-terande 
träning (n=16) 

2ggr/dag 
3x15 set 
12 veckor 

Vid start 
samt efter 6 
& 30 veckor 

Ingen 
förbättring 
gällande 
VISA efter 
inter-
ventions-
tiden i någon 
grupp 

7/10 

(Young et 
al., 2005) 

Prospektiv 
RCT 

Excentriska 
benböj (n=9) 
kontra ”step-
benböj” (n=8) 

2ggr/dag 
3x15 set 
12 veckor 

Vid start 
samt efter 6 
veckor & 12 
månader 

Båda 
grupperna 
för-bättrades 
enligt VISA 
& VAS 

6/10 
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Inkluderade artiklar om stötvågsterapi 

Tabell 9–Resultatmatris över studier som berör stötvågsbehandling. 
Referens Design Intervention 

kontrollgrupp 
Utförande Uppföljning Resultat avseende 

smärta & funktion 
Bevisvärde 
enligt 
PEDro 

(Peers et 
al., 2003) 

Cross-
sectional 
outcome 
analysis 

Stötvågs-terapi 
(n=14) 
operativa 
åtgärder 
(n=13) 

Föröks-personerna 
fick stötvågsterapi 
3 ggr med 1000 
impulser med 0,08 
mJ/mm2  

6 månader 
och 2 år 
efter inter-
vention 

Ingen signifikant 
skillnad beträffande 
smärta eller funktion 
efter två år. 

4/10 

(Vulpiani 
et al., 
2007) 

Okontrollerad 
kohort-studie 

Stötvågs-terapi 
(n=73) 

Försöks-
personerna fick 
stötvågs-terapi 3-5 
ggr, med 1500- 
2000 impulser 
med 0,08-0,44 
mJ/mm2. 

Vid start & 
1 månad 
efter inter-
vention. 
Därefter 
skedde 
uppföljning 
mellan 6-12 
månader, 
13-24 
månader, 
samt efter 
24 månade. 

Signifikant 
förbättring av VAS 
samt återgång till 
tidigare aktivitet. 

2/10 

(Wang et 
al., 2007) 

RCT Stötvågsterapi 
(n= 27) kontra 
konservativ 
behandling 
(n= 23) 

27 försöks-
personer fick vid 
ett tillfälle 
stötvågsterapi med 
1500 impulser 
med 0,18 mJ/mm2. 
Kontroll-gruppen 
fick konservativ 
behandling. 

Efter 1, 3, 6 
och 12 
månader. 
Därefter 
uppföljning 
en gång/år i 
tre års tid. 

Signifikant 
förbättring av VAS & 
VISA i 
interventionsgruppen. 
Liknande resultat 
kunde inte uppmätas 
i krontroll-gruppen 

5/10 

(Zwerver 
et al., 
2010a) 

Okontrollerad 
kohortstudie 

Stötvågsterapi 
(n=19) 

Stötvågs-terapi 
utfördes vid tre 
tillfällen med 7 
dagars mellanrum. 
Försökspersonerna 
fick 2000 impulser 
vid varje tillfälle.  

Vid start 
samt efter 3 
månader 

Signifikanta 
förbättringar på VAS 
och VISA efter 3 
månader 

3/10 

 


