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Abstrakt 

Bakgrund: Tendinoser är en vanligt förekommande skada som främst drabbar människor 

med repetitiva arbeten samt efter överbelastning i idrotter. Besvären är ofta långvariga och ger 

stora problem för den drabbade. Detta tillstånd är svårbehandlat och kirurgiska ingrepp kan i 

vissa fall vara nödvändiga. Excentrisk träning är en relativt ny behandlingsmetod som börjat 

användas mer frekvent. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa effekterna av 

excentrisk träning som behandling vid tendinoser. Metod: Studien är utformad som en 

litteraturöversikt och sökning har skett i databaserna pubmed, amed, pedro samt cinahl. 

Artiklar har inkluderats om de i studien behandlat det patologiska smärttillståndet tendinoser 

med excentrisk träning. Resultat: Sammanställningen ger inget samstämmigt resultat. Goda 

resultat påvisas för excentrisk träning vid achillestendinos och denna diagnos har störst 

mängd forskning bakom sig. Behandling av lateral epikondylos med excentrisk träning visade 

på motstridiga resultat. Gällande patellartendinos visade excentrisk träning oftast samma eller 

sämre effekt än kontrollbehandling. Konklusion: Mer högkvalitativa studier behövs på 

området då såväl studier av bristande kvalitet observerades samtidigt som några av 

diagnoserna har begränsad mängd studier (supraspinatustendinos samt lateral epikondylos). 

På achillestendinos visar excentrisk träning på goda resultat. Excentrisk träning är en 

intressant behandlingsinriktning som bör utvärderas mer och bör provas innan kirurgisk 

behandling. 

 

Nyckelord: Achilles, epikondylos, excentrisk, patellar, supraspinatus, tendinos, träning. 
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Bakgrund 

Tendinoser representerar en av de vanligaste skadorna vid överbelastning i sporter eller yrken 

med repetitiva rörelser. Denna problematik medför ofta smärta och stelhet i drabbad 

muskelsena, vilket kan medföra en begränsning i den drabbades vardag (Khan, Cook, Bonar, 

Harcourt & Åström, 1999; Kraushaar & Nirschl, 1999). Hume, Reid & Edwards (2006) 

menar att patologiska förändringar i muskelsenor och dess infästningar i benstrukturen är ett 

påtagligt problem för många.  

 

Olika benämningar har observerats i litteraturen som tendinit (Ljung, Lieber & Fridén, 1999), 

tendinos (Alfredson, 2003) och tendiopati (Croisier, Foidart-Dessale, Tinant, Crielaard & 

Forthomme, 2007). Tendinit är en inflammatorisk reaktion i en sena eller dess fäste (Gross, 

1992). Reaktionen har uppkommit akut utav repetitivt arbete eller annan överbelastning. Om 

kroppen inte lyckas läka inflammationen eller att retningen fortsätter över en längre tid 

övergår tendiniten till en tendinos. Tendinos betyder degenerativ förändring i en muskelsena. 

I detta tillstånd går det inte längre att upptäcka inflammatoriska ämnen från området. Detta 

tydliggörs av att skadan inte längre kan behandlas med inflammationshämmande mediciner 

(NSAID). Skadan har övergått från en inflammation till en kronisk senskada. (Khan et al, 

1999; Kraushaar & Nirschl, 1999). Tendiopati är också ett begrepp som är använt i 

litteraturen och betyder patologi i muskelsenan. Detta innebär att denna benämning är ett 

samlingsnamn på sjukdomar/problem i aktuell muskelsena. (Rosenberg & Hasselström, 

2004). Hur författarna än har benämnt tillståndet har vi valt i våran rapport att benämna det 

som tendinos därför att det är det kroniska, degenerativa stadiet som är det långvariga primära 

problemet. (Kraushaar & Nirschl, 1999).  

 

Prevalensen av tendinoser i idrotter är hög, där achillestendinos är en av de vanligaste 

belastningsskadorna hos elit- och motionsidrottare. (Leach, James, Wasilewski, 1981; 

Clement, Taunton, Smart, 1984; Allenmark, 1992; Soma & Mandelbaum, 1994; Jozsa & 

Kannus, 1997). Flera studier har visat att 6-18% av de diagnostiserade skadorna hos löpare 

utgörs av achillestendinos (Leach et al. 1981; Clement et al. 1984; Allenmark, 1992; Gross, 

1992; Soma & Mandelbaum, 1994; De-Maio, Paine, Drez, 1995; Rolf, 1995; Jozsa & Kannus, 

1997). Enligt Woodley, Newsham-West och Baxter (2006) så har 20% av alla knäskador som 

undersökts vid en idrottspecialiserad klinik i Nya Zeeland diagnostiserats som tendiopati. 

Även lateral epikondylos är ett vanligt förekommande tillstånd som. Smidt, Assendelft, Arola, 
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Halmivaara, Green, Buchbinder och Bouter (1999) pekar på i sin studie, där 1-3 % av 

befolkningen i Sverige drabbas av lateral epikondylos varje år och söker hjälp för detta i 

primärvården.  

 

Vad denna smärtproblematik från senan beror på har forskarna olika teorier om och många 

olika förklaringar existerar fortfarande. Alfredson och Lorentzon, (2003); Öhberg, Lorentzon 

och Alfredson, (2004); Öhberg och Alfredson, (2004) har upptäckt en nervinväxt parallellt 

med inväxande blodkärl uppstår i samband med tendinos. Blodkärlen har ett troligt syfte i att 

bistå vid läkningen av det patologiska tillståndet. Konsekvenserna av nervinväxtningen kan 

bli en ökad sensitivitet i området, detta kallas neovaskularisation. Vid en 

ultraljudsundersökning med doppler kan de nya blodkärlen och nerverna i senan observeras. 

(Alfredson & Lorentzon, 2003; Öhberg et al. 2004; Öhberg & Alfredson, 2004). 

Neovaskularisation kunde även Zeisig, Öhberg och Alfredson (2006) visa i sin studie där de 

gjorde ultraljudsundersökningar hos personer med lateral epikondylos. Andra förklaringar 

som framförts som orsak till tendinoser är minskat intramuskulärt blodflöde (Oskarsson, 

Gustafsson, Pettersson & Piehl-Aulin, 2007), medan Khan et al (1999) menar att tillståndet 

beror på oorganiserade kollagena fibrer, tunnare kollagena fibrer och partiella rupturer. 

Kraushaar och Nirschl (1999) menar att tendinos beror på för hög koncentration av 

fibroblaster och ökad kapellarisering djupt inuti senan. Förtjockade senor och longitudinala 

klyvningar av kollagena fibrer och kalkifieringar intratendonalt har också undersökts och 

utvärderats före/efter behandlingsperiod utav Crosier et al. (2007). Nekros av muskelfibrer 

med tecken på regeneration av muskelfibrerna samt högre procentuell av typ IIa muskelfibrer 

var något Ljung et al. (1999) fann vid biopsier av Extensor Carpi Radialis Brevis av patienter 

som inte blivit bättre av konservativ behandling.  

 

Även då denna problematik är vanlig så är tillståndet svårbehandlat (Peterson, Elmfeldt och 

Svärdsudd, 2005). Olika behandlingsmetoder har använts för att behandla tendinoser såsom 

vila, injektioner, träning, ortopediska hjälpmedel och kyla. (Pavoola, Kannus, Paakkala, 

Pasanen & Järvinen, 2000). Excentrisk träning för tendinoser introducerades av Stanish, 

Rubinovich och Curvin (1986) där de introducerar excentrisk träning och vad det kan ha för 

betydelse vid dessa tillstånd. På senare tid har excentrisk styrketräning börjat användas mer 

frekvent som behandlingsmetod för tendinoser (Woodley et al. 2006). Olika 

behandlingsmetoder mot lateral epikondylos har diskuterats och utövats med varierande 

resultat. Peterson et al. (2005) har undersökt vilka metoder 137 läkare och sjukgymnaster i 



7 

Uppsala skulle välja att behandla sina patienter med. Excentrisk träning fanns inte som 

svarsalternativ men 25 sjukgymnaster valde det som öppet svarsalternativ. De flesta läkarna 

sjukskrev patienten och behandlade med NSAID och/eller kortisoninjektioner. Behandling 

med NSAID talar emot det Khan et al. (1999) visar i sin studie att epikondylos inte är en 

inflammation och kan således ej behandlas med NSAID. Excentrisk träning är en relativt ny 

behandlingsform som har liten mängd forskning att luta sig mot. Vi har upplevt nyttjande av 

behandlingsmetoden i klinisk verksamhet varvid vi ansåg det intressant att ta reda på det 

aktuella bevisvärdet för att fastställa den kliniska betydelsen.   

Syftet  

Syftet med detta arbete var att sammanställa litteraturen angående effekterna av excentrisk 

träning som behandling för tendinoser. 

 

Frågeställningar 
• Är excentrisk träning en effektiv behandlingsmetod vid tendinoser? 

• Hur har forskarna utvärderat behandlingsresultaten av excentrisk träning vid tendinos? 

• Skiljer sig behandlingsresultaten beroende på vilken kroppsdel som behandlats med 

excentrisk träning för tendinos? 

Litteratursökning 

Sökning av litteratur har genomförts i databaserna PubMed, Cinahl, AMED samt PEDro. 

Sökorden som vi använt oss av är eccentric, tendi*, tend*, training, elbow, tennis och 

exercise. Sökordskombinationerna samt sökträffar framgår av tabell 1. De relevanta artiklarna 

vi hittade under vår sökningsprocess var alla på engelska. Sökningsprocessen pågick under 

perioden 080204-080225.  

 

Inklusion/exklusion 

Vi har inkluderat alla empiriska studier som vi funnit där de undersöker effekten av excentrisk 

träning som behandling vid tendinoser. Området är relativt nytt med begränsad mängd studier 

varvid ingen begräsning skedde av sökningen. Då enbart empiriska studier inkluderats så har 

alla litteraturgranskningar exkluderats. 
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Tabell 1. Sökord och kombinationer av sökord. 

Pubmed Träffar Relevanta träffar  

eccentric tendi* 111 60 

"eccentric training" 106 3 

eccentric tennis elbow 18 2 

related articles till "eccentric tendi*" 105 2 

"eccentric exercise" tend* 76 0 

Cinahl   

eccentric training 38 9 

eccentric tend* 122 24 

Amed   

eccentric training 12 2 

Pedro   

eccentric training 53 10 

   

Totalt  112 

 

Totalt 112 relevanta artiklar. Av dessa 112 artiklar kunde 14 artiklar exkluderas på grund av 

att de var litteraturgranskningar som gick att urskilja utifrån titel. Sammanlagt 98 relevanta 

artiklar i alla databaser återstod. Av dessa var 30 dubbletter. Efter en ytterligare genomgång 

av rubrik, abstrakt samt granskning av artiklarna kunde ytterligare 34 artiklar till exkluderas 

pga. att de var litteraturgranskningar eller ej behandlade rätt ämne. Slutligen hade vi 34 

relevanta artiklar som passade in på våra kriterier och som vi valde att inkludera i vår 

litteratursammanställning. Referenslistorna till studierna granskades och inga nya studier 

kunde observeras.  

 

Utvärderingsvariabler 
Vi har redovisat alla utvärderingsvariabler som författarna använt. För att få resultatet mer 

överskådligt och jämförbart har vi valt att dela in alla dessa utvärderingsvariabler i fem 

kategorier, dessa kategorier är allmänhälsa/funktion, smärta, fysiologiska aspekter, styrka 

samt oförmåga. Ordlista och indelning av utvärderingsvariablerna visas i bilaga 1. 
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Resultat 

 
Supraspinatustendinos 
Tabell 2. Studier som behandlar supraspinatustendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant, 
↑=Ökning, ↓=Minskning, -=ingen mätning. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

IG Nöjda 5 pers. KG Missnöjda 4 pers. Jonsson, P., 
Wahlström, P., 
Öhberg, L., & 
Alfredson, H. 
(2005). 

Personer: 9 
Medelålder: 54 år 
 
 
 
Uppdelning av nöjda resp. missnöjda 
skedde efter behandlingstiden. 

Pilot 
studie. 

12v. 
 
52v. På egen 
hand. 

Excentrisk adduktion av arm. 30% från 
horisontalläge. 
 
3x15 2ggr/dag.  
 
Personerna rekommenderades fortsätta träningen 
efter dessa 12 v. 

 
12v 
Allmänhälsa/funktion 
(CS) 
Smärta (VAS) 
52v 
Allmänhälsa/funktion 
Smärta 

12v 
S ↑ (inom gruppen) 
 
S ↓ (inom gruppen) 
52v 
S ↑ (inom gruppen) 
S ↓ (inom gruppen) 

12v 
NS (inom gruppen) 
 
NS (inom gruppen) 
52v 
- 
- 

 
 

I tabell 2 redovisas Jonsson et al. (2005) pilotstudie som behandlat supraspinatustendinos med excentrisk träning där de fick signifikanta 

förbättringar hos de försökspersoner som var nöjda med excentrisk träning som behandling. Försökspersonerna fick minskad smärta och 

förbättrad allmänhälsa/funktion. Då uppdelningen skett efter behandlingsperioden samt utan jämförelse mellan grupperna utgör detta en svårighet 

att lägga något bevisvärde på denna studie, framförallt när ca hälften av deltagarna (fyra av nio) blev missnöjda vilket även i detta fall innebar 

frånvaro av förbättringar. Metoden som författarna valt när de redovisat sitt resultat är en tydlig begränsning. Vilket gör det svårt att avgöra vilket 

stöd studien ger 
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Lateral epikondylos 
Tabell 3. Studier som behandlar lateral epikondylos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant, 
↑=Ökning, ↓=Minskning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

IG KG1 KG2 Martinez-
Silvestrini, J.A.,  
Newcomer, K.L., 
Gay, R.E.,  
Schaefer, M.P., 
Kortebein, P., & 
Arendt, K.W.  
(2005). 

Personer :31 
medelålder: 
46,6 år. 

Personer: 30 
medelålder: 
47 år. 

Personer: 33 
medelålder: 
43 år. 

RCT 6v. Excentrisk 
träning med 
träningsband 
tillsammans 
med 
stretching, is 
och 
information. 

Koncentrisk 
träning 
tillsammans 
med 
stretching, is 
och 
information. 

Stretching, is 
och 
information. 

6v 
Allmänhälsa/funktion 
(PRFEQ, DASH, 
SF36) 
Smärta (VAS) 
Styrka (PFG) 
6v 
Allmänhälsa  
Smärta 
Styrka  

6v 
NS (mellan grupperna) 
 
 
NS (mellan grupperna) 
NS (mellan grupperna) 
6v 
S ↑ (inom grupperna) 
S ↓ (inom grupperna) 
S ↑ (inom grupperna) 
(Jämför IG mot KG) 

IG KG Croisier, J-L., 
Foidart-Dessale, 
M., Tinant, F.,  
Crielaard, J-M., 
& Forthomme, 
B.  
(2007). 

Personer: 46 
Medelålder: 40 år 
Kvinnor: 28 
Män: 18 

Personer: 46 
Medelålder 38 år 
Kvinnor: 28 
Män: 18 

RCT 9v. 
Uppfölj. 
Efter 4, 7 
och 9v. 

Excentrisk träning. 
Is. 
Tens. 
Massage. 
Stretching. 
 
3ggr/vecka. 

Is. 
Tens. 
Massage. 
Stretching. 
 
 
3ggr/vecka. 

4v 
Smärta (VAS) 
7v 
Smärta  
9v 
Allmänhälsa/funktion 
(DQ) 
Smärta  
Fysiologiska aspekter 
(UU) 
Styrka 

4v 
S ↓ (mellan grupperna)  
7v 
S ↓ (mellan grupperna)  
9v 
S ↑ (mellan grupperna)  
 
S ↓ (mellan grupperna) 
NS (mellan grupperna) 
 
S ↑ (mellan grupperna) 
(jämför IG mot KG) 

Knobloch, K., 
Spies, M., 
Busch, K.H., 
Vogt, P.M. 
(2007). 

35 år gammal man. Fallstu
die 

12v. Skleroserande polidokanol injektion, tillsammans 
med excentrisk träning med Theraband. 
 
6x15/dag. 

0v 
Smärta (VAS) 
12v 
Smärta 
Fysiologiska aspekter 
(NEO) 

0v 
(startvärde 9/10) (4/10 direkt efter injektion) 
12v 
Vas 0/10  
25% minskad neovaskularisation.  
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Av de tre studier som inkluderats (tabell 3) har två av studierna bättre eller lika bra resultat 

med excentrisk träning jämfört med annan behandling (Croisier et al. 2007; Knobloch et al. 

2007). En av studierna är en fallstudie där försökspersonen förbättrades (Knobloch et al. 

2007). Behandlingstid, jämförelsebehandling och träningsupplägg skiljde sig mellan de olika 

studierna.  

Allmänhälsa/funktion  

Angående allmänhälsa och funktion finns det motstridiga resultat där Martinez-Silvestrini et 

al. (2005) i sin RCT-studie inte kunde påvisa skillnader mellan excentrisk träning och 

koncentrisk träning, vilket dock Croisier et al. (2007) fann i sin RCT-studie där excentrisk 

träning som tillägg till manuell behandling gav positiv effekt (tabell 3).  

Smärta  

Motstridiga resultat gällande smärta kunde observeras i studierna. Signifikanta förbättringar 

gällande smärta mellan behandlingsgrupperna fick Croisier et al. (2007) i sin RCT-studie där 

de jämförde passiv behandling mot excentrisk träning tillsammans med passiv behandling 

(tabell 3). Sämre resultat fick Martinez-Silvestrini et al. (2005) i sin RCT-studie där inga 

signifikanta skillnader gällande smärta kunde observeras mellan grupperna där excentrisk 

träning jämfördes mot koncentrisk träning samt ingen träning alls (tabell 3). Minskad smärta 

fick även Knobloch et al. (2007) i sin fallstudie där de kompletterade en polidokanolinjektion 

med excentrisk träning (tabell 3). Resultatet i Knobloch et al (2007) studie är svårt att 

utvärdera då excentrisk träning använts tillsammans med polidokanolinjektion samt att 

studien enbart hade en försöksperson. 

Fysiologiska aspekter  

Ingen skillnad i senstruktur såg Croisier et al. (2007) i sin RCT-studie där de jämförde 

senstrukturen mellan behandlingsgrupperna, där interventionsgruppen fått excentrisk träning 

som komplement till manuell behandling (tabell 3). Försökspersonen i Knobloch et al. (2007) 

fallstudie fick 25% minskad neovaskularisation efter behandlingsperioden (tabell 3). Hur 

mycket minskningen av neovaskularisation berodde på den excentriska träningen och hur 

mycket som berodde av polidokanolinjektionen anser vi är svårt att veta. 
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Styrka  

Motstridiga resultat gällande styrka visar Martinez-Silvestrini et al. (2005) och Croisier et al. 

(2007) i sina RCT-studier (tabell 3). Martinez-Silvestrini et al. (2005) redovisar enbart 

förbättringar inom grupperna när de jämförde excentrisk träning mot koncentrisk träning samt 

passiv behandling. Signifikanta skillnader mellan grupperna fick dock Croisier et al. (2007) i 

sin studie där de jämförde excentrisk träning mot passiv behandling.  
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Patellartendinos 
Tabell 4.1. Studier som behandlar patellartendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning, 
↓=Minskning, -=ingen mätning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie, PRS=Prospektiv randomiserad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

Young, M.A.,  
Cook, J.L.,  
Purdam, C.R., 
Kiss, Z.S., & 
Alfredson, H.  
(2005). 

Personer: 17 
Medelålder: 27,3 år  
Kvinnor: 4 
Män: 13 
Ingen separat redovisning utav de båda 
grupperna.  

RCT 12v. 
Uppfölj. 
Efter 12v 
och 12mån. 

Excentriska knäböj på 
25° framåtvinklad 
platta. 
Smärtsam träning 
progredierande med 
belastning 
 
3x15, 2ggr/dag 

Koncentrisk träning på 
10cm hög plan platta. 
Smärtfri träning, 
progredierande med 
hastighet 
 
3x15 reps 2ggr/dag 

12v 
Allmänhälsa/funktion 
(VISA) 
Smärta (VAS) 
12mån 
Allmänhälsa  
Smärta 

12v 
S ↑ (inom grupperna) 
 
S ↓ (inom grupperna) 
12mån 
S ↑ (inom grupperna) 
S ↓ (inom grupperna)   
NS mellan grupperna i alla mätningarna 
(jämför IG mot KG) 

IG KG Frohm, A.,  
Saartok, T., 
Halvorsen, K., &  
Renström, P.  
(2007). 

Personer: 11 
Medelålder: 26 år 
Kvinnor: 2 
Män: 9 
Elitidrottare: 10 

Personer: 9 
Medelålder: 28 år 
Kvinnor: 2 
Män: 7 
Elitidrottare: 7 

RCT 12v. Excentrisk träning 
genom knäböj i 
smithmaskin med 
hydraulisk drivning. 
3x15 reps/dag. Sit-ups 
3x15 reps 2ggr/veckan. 
Stabiliseringsträning 
fot 3x1 minut,  
2ggr/veckan. 

Excentrisk träning 
genom knäböj på 25° 
framåtvinklad platta.  
3x15 reps/dag. Sit-ups 
3x15 reps 2ggr/veckan. 
Stabiliseringsträning 
fot 3x1 minut,  
2ggr/veckan. 

12v 
Allmänhälsa/funktion 
(VISA-P, DF,) 
Smärta (VAS) 
Styrka (IMS) 

12v 
NS (inom grupperna) 
 
S ↓ (inom grupperna) 
S ↑ (inom grupperna) 
 
 
NS mellan grupperna i alla mätningarna 
(Jämför IG mot KG) 

IG KG IG KG Jonsson, P., & 
Alfredson, H. 
(2005). 

Personer: 10 
Medelålder: 25,7 år 
Kvinnor: 1 
Män: 9 

Personer: 9 
Medelålder: 24,1 år 
Kvinnor: 1 
Män: 8 

PRS 12v.  Excentrisk träning 
genom knäböj på 25° 
lutande platta . 
 
3x15, 2ggr/dag. 

 

Koncentrisk träning 
genom knäböj på 25° 
lutande platta. 
 
3x15, 2ggr/dag. 

 
12v 
Allmänhälsa/funktion 
(VISA) 
Smärta (VAS) 
 
 
Oförmåga (ÅTA) 

12v 
S ↑ (mellan 
grupperna) 
S ↓ (inom gruppen) 
S ↓ (mellan 
grupperna) 
7/10 (70%) 

12v 
 
 
NS (inom gruppen) 
 
 
2/9 (22%) 

IG KG Visnes, H., 
Hoksrud, A., 
Cook, J., & 
Bahr, R.  
(2005). 

Personer: 13 
Medelålder: 26,8 år 
Kvinnor: 5 
Män: 8 
Motionärer: 13 

Personer: 16 
Medelålder: 26,4 år 
Kvinnor: 5 
Män: 11 
Motionärer: 16 

RCT 12v. 
Uppfölj. 
Efter 6, 12 
och 30v. 

Excentriska knäböj på 
25° framåtlutande 
platta. 3x15, 2ggr/dag 
samt vanlig 
volleybollträning. 

Vanlig 
volleybollträning. 

6v 
Allmänhälsa/funktion 
(VISA, GKFS, HF) 
12v 
Allmänhälsa/funktion 
30v 
Allmänhälsa/funktion 

6v 
NS (mellan grupperna) 
 
12v 
NS (mellan grupperna) 
30v 
NS (mellan grupperna) 
(Jämför IG mot KG) 
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Tabell 4.2. Studier som behandlar patellartendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, FP=Försöksperson, S=Signifikant, NS=Icke 
signifikant ↑=Ökning, ↓=Minskning, -=ingen mätning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

IG KG IG KG Purdam, C.R., 
Jonsson, P., 
Alfredson, H., 
Lorentzon, R., 
Cook, J.L., & 
Khan, K.M. 
(2004). 

Personer: 8 
Medelålder: 28 år 
Kvinnor: 3 
Män: 5 

Personer: 9 
Medelålder: 22 år 
Kvinnor: 1 
Män: 8 
 

Pilot 
studie 

12v. 
Uppfölj. 
Efter 12v 
och 15mån. 

Enbents excentriska 
knäböj på 25° 
framåtvinklad platta. 
 
3x15, 2ggr/dag 

Excentrisk träning på 
plan mark. 
 
3x15, 2ggr/dag. 

 
12v 
Smärta (VAS) 
Oförmåga (ÅTA) 
15mån 
Smärta 
Oförmåga 

12v 
S ↓ (inom gruppen) 
6/8 återgått 
15mån 
S ↓  (inom gruppen) 
4/6 (67%) 

12v 
NS (inom gruppen) 
1/9 återgått 
15mån 
- 
- 

FP1 FP2 FP3 FP4 Dumont, T.L., 
MacIntyre, D.L., 
& Harris, S.R.  
(2006). 

Personer: 4 
Medelålder: 23,75 år 
Kvinnor: 3 
Män: 1 
Elitidrottare: 3 

Fall 
studie 

6v. Excentrisk träning genom knäböj där de snabbt 
föll ned till böjda knän för att sakta gå upp igen. 
 
3x10/dag. 
 
Även stretching och is vid varje träningstillfälle. 
 

 

 
0v 
Allmänhälsa/funktion 
(K-VAS) 
Smärta (DDS) 
Styrka (IMS) 
  Q-ceps 
  Hamstrings 
6v 
Allmänhälsa/funktion  
Smärta  
Styrka  
  Q-ceps 
  Hamstrings 

0v 
NS 
 
NS 
 
NS 
NS 
6v 
S 
NS 
 
S  
NS 

0v 
S 
 
NS 
 
NS 
NS 
6v 
- 
S 
 
S 
S 

0v 
S 
 
S 
 
NS 
NS 
6v 
- 
- 
 
NS 
NS 

0v 
NS 
 
S 
 
NS 
S 
6v 
S 
- 
 
NS 
S 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Fabio, D., & 
Richard, P.  
(1989). 
 

Personer
: 7 
Medel 
ålder: 
23 år 
Kvinnor
: 5 
Män: 2 
Tendin
os. 

Personer
: 8  
Medel 
ålder: 
25 år 
Kvinnor
: 1 
Män: 7 
Tendin
os. 

Personer
: 11 
Medel 
ålder: 
27 år 
Kvinnor
: 5 
Män: 6 
Friska 
senor. 

Personer
: 5 
Medel 
ålder: 
23 år 
Kvinnor
: 2 
Män: 3 
Friska 
senor. 

Pilot 
studie 

8v.  
Uppfölj. 
Efter 4 och 
8v. 

Koncentri
ska hem 
övningar. 

Excentris
ka 
hemövnin
gar 

Koncentri
ska 
hemövnin
gar 

Excentris
ka 
hemövnin
gar 

4v 
Styrka (KIN/COM) 
 
8v 
Styrka 

4v 
NS (mellan Gr2 och Gr4) 
NS (mellan Gr1 och Gr3) 
8v 
NS (mellan Gr2 och Gr4) 
NS (mellan Gr1 och Gr3) 
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Tabell 4.3. Studier som behandlar patellartendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning, 
↓=Minskning, -=ingen mätning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

Rabin, A. 
(2006). 

27 år gammal man. Fall 
studie 

10v. Excentrisk träning. Författaren har dock ej 
beskrivit vilken sort eller mängd. 

0v 
Allmänhälsa/funktion 
(K-ADLS) 
Smärta (NPR) 
1v 
Allmänhälsa/funktion 
Smärta  
3v 
Allmänhälsa/funktion 
Smärta  
5v 
Allmänhälsa/funktion 
Smärta  
10v 
Allmänhälsa/funktion 
Smärta 

0v 
73% 
 
5/10 
1v 
- 
4/10 
3v 
80% 
2/10 
5v 
76% 
4/10 
10v 
83% 
2/10 

IG KG IG KG Bahr, R.,  
Fossan, B., 
Loken, S., & 
Engebretsen, L. 
(2006). 

Personer: 15 
Medelålder: 31 år 
Kvinnor: 2 
Män: 13 

Personer: 20 
Medelålder: 30 år 
Kvinnor: 3 
Män: 17 
 
 

RCT 12v.  
Uppfölj. 
Efter 3, 6 
och 12mån. 

 

Excentriska knäböj på 
25° framåtlutande 
platta. 
 
3x15, 2ggr/dag. 

Kirurgiskt 
borttaggande av 
abnormal vävnad. 
Rehabilitering med 
träning för att 
successivt övergå till 
excentrisk träning. 

 
3mån 
Allmänhälsa/funktion 
(VISA) 
 
6mån 
Allmänhälsa/funktion 
 
 
Styrka (RPM) 
12mån 
Allmänhälsa/funktion 
 
 
Styrka  
Oförmåga (ÅTA) 

3mån 
NS (mellan 
grupperna) 
S ↑ (inom gruppen) 
6mån 
NS (mellan 
grupperna) 
S ↑ (inom gruppen) 
S ↑ (inom gruppen) 
12mån 
NS (mellan 
grupperna) 
S ↑ (inom gruppen) 
S ↑ (inom gruppen) 
7/15 (46%) 

3mån 
NS (mellan 
grupperna) 
S ↑ (inom gruppen) 
6mån 
NS (mellan 
grupperna) 
S ↑ (inom gruppen) 
S ↑ (inom gruppen) 
12mån 
NS (mellan 
grupperna) 
S ↑ (inom gruppen) 
S ↑ (inom gruppen) 
5/20 (25%) 
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Övervägande visade excentrisk träning på likartade resultat som jämförande behandling. Stor 

skillnad i träningsupplägg, behandlingstid och jämförelsebehandling kunde observeras i de 

olika studierna. Variationerna i jämförelsebehandlingar var stor där några jämfört excentrisk 

träning mot annan excentrisk träning samt andra jämfört mot koncentrisk träning eller mot 

kirurgisk behandling.  

Allmänhälsa/funktion 

Blandade resultat gällande allmänhälsa/funktion kunde observeras i de olika studierna. I 

Jonsson & Alfredson (2005) PRS-studie såg de signifikanta förbättringar med excentrisk 

träning jämfört mot koncentrisk träning (tabell 4.1). Förbättringar inom grupperna kunde 

Young et al. (2005)(tabell 4.1) och Bahr et al. (2006)(tabell 4.3) observera i sina RCT-studier. 

Sämre resultat fick Visnes et al. (2005)(RCT)(tabell 4.1) och Rabin (2006)(fallstudie)(tabell 

4.3) där inga förbättringar kunde observeras gällande allmänhälsa/funktion vid behandling 

med excentrisk träning. Ingen skillnad i resultat kunde Frohm et al. (2007) se i sin RCT-

studie där de jämförde två olika övningsmetoder för excentrisk träning (tabell 4.1).  Blandade 

resultat fick Dumont et al. (2006)(fallstudie) där alla de olika försökspersonerna fick olika 

resultat (tabell 4.2). 

Smärta 

Minskad smärta mellan grupperna kunde Jonsson & Alfredson (2005) se i sin PRS-studie där 

de jämförde excentrisk träning mot koncentrisk träning (tabell 4.1). Dock är resultaten 

motstridiga då Young et al. (2005)(RCT) ej fick några signifikanta förbättringar av resultat 

gällande minskad smärta mellan grupperna vid jämförelse av excentrisk mot koncentrisk 

träning, dock fick båda studierna förbättringar inom grupperna. I Rabin (2006) fallstudie fick 

försökspersonen minskad smärta efter behandlingstiden med excentrisk träning, då det enbart 

är en person som utvärderats anser vi att resultatet blir svårt att bedöma (tabell 4.2). Dumont 

et al. (2006)(fallstudie) fick även här blandade resultat mellan försökspersonerna (tabell 4.2). 

Excentrisk träning mot excentrisk träning jämfördes av Frohm et al. (2007) i sin RCT-studie 

där de olika grupperna fick olika excentriska träningsövningar. Ingen skillnad i 

smärtminskning fanns mellan grupperna, dock hade båda grupperna minskad smärta (tabell 

4.1). Liknande upplägg och liknande resultat redovisade Purdam et al. (2004) i sin pilotstudie 

(tabell 4.2). 
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Styrka 

Ingen signifikant skillnad i styrka mellan grupperna kunde Frohm et al. (2007)(RCT)(tabell 

4.1) eller Fabio & Richard (1989)(pilot)(Tabell 4.2) observera i sina studier där excentriska 

övningar användes i båda studierna men med olika övningsval och patientförutsättningar. 

Dock kunde Frohm et al. (2007) observera ökad styrka inom grupperna vilket även Bahr et al. 

(2006) observerade i sin RCT-studie där de jämförde excentrisk träning mot kirurgiskt 

borttagande av abnormal vävnad (tabell 4.3). Blandade resultat mellan försökspersonerna fick 

Dumont et al. (2006) i sin fallstudie (tabell 4.2). 

Oförmåga 

Goda resultat gällande oförmåga kunde Purdam et al. (2004)(pilot)(Tabell 4.2), Jonsson & 

Alfredson (2005)(PRS)(tabell 4.1) och Bahr et al. (2006)(RCT)(tabell 4.3) redovisa där fler 

personer som tillhört interventionsgrupperna kunde återgå till tidigare aktivitet. Purdam et al. 

(2004) jämförde excentrisk träning på 25° framåtlutande platta jämfört mot excentrisk träning 

på plan mark, detta skiljer sig mot Jonsson & Alfredson (2005) studie där de jämför 

excentrisk träning mot koncentrisk träning. I Bahr et al. (2006) studie jämförde de istället 

excentrisk träning mot kirurgiskt borttagande av abnormal vävnad. 
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Achillestendinos 
Tabell 5.1. Studier som behandlar achillestendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning, 
↓=Minskning, -=Ingen mätning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

Sayana, M.K., & 
Maffulli, N. 
(2007). 

Personer: 34 
Medelålder: 47,5 år 
Kvinnor: 16 
Män: 18 
Stillasittande jobb, allmänt inaktiva. 
Mittportionstendinos. 

Pilot 
studie 

12v. Uppfölj. 
Efter 9-
28mån. 

Excentrisk träning. Träning med knät rakt och 
böjt. Smärtsam träning. 
v1. långsam excentrisk träning. 
v2-3. Snabb excentrisk träning. 
v4-6. Långsam excentrisk träning med extra vikt. 
v7-12. Snabb excentrisk träning med extra vikt. 
Ismassage efteråt 

9-28mån 
Allmänhälsa/funktion 
(VISA-A) 

9-28mån 
S ↑ (inom gruppen) 
 

IG KG1 KG2 IG KG1 KG2 Rompe, J.D.,  
Nafe, B.,  
Furia, J.P., & 
Maffulli, N. 
(2007). 
 

Personer: 25 
Medelålder: 
48,1 år 
Kvinnor: 16 
Män: 9 
Motionärer: 
9 
Mittportions
tendinos. 

Personer: 25 
Medelålder: 
51,2 år 
Kvinnor: 14 
Män: 11 
Motionärer: 
7 
Mittportions
tendinos. 

Personer: 25 
Medelålder: 
46,6 år 
Kvinnor: 16 
Män: 9 
Motionärer: 
7 
Mittportions
tendinos. 

RCT 12v. 
Uppfölj. 
Efter 4mån. 

Excentrisk 
träning. 2ggr 
dagligen. 
Träning med 
knät rakt och 
böjt. 3x15. 
Smärtsam 
träning, mer 
vikt när det 
inte längre 
gjorde ont 
 

Lågenergi 
tryckvågsbeha
ndling. 
Tre 
behandlingar 
med en veckas 
mellanrum. 

Ingen 
behandling. 
Om 
nödvändigt 
fick de 
NSAID. 
Kontroll efter 
12 v. 

 
4mån 
Allmänhälsa/funktion 
(VISA-A) 
Smärta (TST, TS, 
NRS) 
Oförmåga (Likert) 
4mån 
Allmänhälsa/funktion 
 
Smärta  
 
Fysiologiska aspekter 
(UU) 
Oförmåga 

4mån 
S ↑ än KG2 
 
S ↓ än KG2 
 
S ↑ än KG2 
4mån 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
15/25 (60%) 

4mån 
S ↑ än KG2 
 
S ↓ än KG2 
 
S ↑ än KG2 
4mån 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
13/25 (52%) 

4mån 
- 
 
- 
 
- 
4mån 
- 
 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
6/25 (24%) 

IG KG Langberg, H., 
Ellingsgaard, H., 
Madsen, T., 
Jansson, J.,  
Magnusson, S, 
P., Aagaard, P., 
& Kjær, M.  
(2007). 
 

Personer: 6 
Medelålder: 26 år 
Män: 6 
Elitfotbollspelare. 
Mittportionstendinos. 
 
Jämfördes med friska senan. 
 
 

Pilot 
studie 

12v. 
 

6 senor med tendinos. 
 
Excentrisk träning. 2ggr 
dagligen. Träning med 
knät rakt och böjt. 3x15 
smärtsam träning mer 
vikt när det inte längre 
gjorde ont. 
 

6 friska senor. 
 
Excentrisk träning. 
2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15. 
 

 
0v 
Smärta (VAS) 
 
Fysiologiska aspekter 
(PICP) 
Fysiologiska aspekter 
(ICPT) 
12v 
Smärta 
Fysiologiska aspekter 
Fysiologiska aspekter 

0v 
S ↑ (mellan 
grupperna) 
NS (mellan 
grupperna) 
NS (mellan 
grupperna) 
12v 
S ↓ (inom gruppen) 
S ↑ (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 

0v 
 
 
NS (mellan 
grupperna) 
NS (mellan 
grupperna) 
12v 
- 
NS (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 
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Tabell 5.2. Studier som behandlar achillestendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning, 
↓=Minskning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

Öhberg, L., 
Lorentzon, R., & 
Alfredson, H. 
(2004). 
 

Personer: 25 
Medelålder: 50 år 
Kvinnor: 6 
Män: 19 
Mittportinstendinos. 

Pilot 
studie 

12v. 
Uppfölj. 
Efter 3,8 år. 

Excentrisk träning. 2ggr dagligen. Träning med 
knät rakt och böjt. 3x15 smärtsam träning mer vikt 
när det inte längre gjorde ont. 
 

3,8år 
Fysiologiska aspekter 
(ss-UU) 
Fysiologiska aspekter 
(UU) 
Oförmåga (BR) 

3,8år 
19/26 normaliserade 
 
S ↓ (inom gruppen) 
 
22/25 (88%)  

Shalabi, A., 
Kristoffersen-
Wilberg, M., 
Svensson, L., 
Aspelin, P., &  
Movin, T. 
(2004a). 

Personer: 25 
Medianålder: 51 år 
Kvinnor: 9 
Män: 16 
Elitidrottare: 10 
Jämfördes med friska senan. 
 

Pilot 
studie 

12v. 
Uppfölj. 
Efter 3mån. 

Excentrisk träning. 2ggr dagligen. Träning med 
knät rakt och böjt. 3x15 smärtsam träning mer vikt 
när det inte längre gjorde ont. 
 
 

12v 
Smärta (Likert) 
Fysiologiska aspekter 
(t-MRI)  
Fysiologiska aspekter 
(s-MRI) 
Oförmåga (Likert) 

12v 
S ↓ (inom gruppen) 
S ↓ (mellan senorna) 
 
S ↓ (mellan senorna) 
 
13/25 (52%) 

Öhberg, L., & 
Alfredson, H. 
(2004). 

Personer: 30 (41 senor) 
Medelålder: 48 år 
Kvinnor: 8 
Män: 22 
Mittportionstendinos. 

Pilot 
studie 

12v 
Uppfölj. 
Efter medel 
28mån 
(3-48 mån). 

Excentrisk träning. 2ggr dagligen. Träning med 
knät rakt och böjt. 3x15 smärtsam träning mer vikt 
när det inte längre gjorde ont. 

28mån 
Fysiologiska aspekter 
(UU) 
Fysiologiska aspekter 
(NEO)  
Oförmåga (BR) 

28mån 
34/36 normaliserade 
 
32/36 hade ingen kvarstående 
neovaskularisation.  
36/41(88%) 

Alfredson, H., & 
Lorentzon, R. 
(2003). 
 

Personer: 6 
Medelålder: 48 år 
Kvinnor: 4 
Män: 2 

Pilot 
studie 

12v. Excentrisk träning. 2ggr dagligen. Träning med 
knät rakt och böjt. 3x15 smärtsam träning mer vikt 
när det inte längre gjorde ont. 
 

12v 
Smärta (VAS) 
Fysiologiska aspekter 
(G) 
Oförmåga (ÅTA) 

12v 
S ↓ (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 
 
6/6 (100%) 

IG KG IG KG Mafi, N., 
Lorentzon, R., & 
Alfredson, H. 
(2001). 
 

Personer: 22 
Medelålder: 48,1 år 
Kvinnor: 10 
Män: 12 
Motionärer: 22 
 
Mittportionstendino
s. 

Personer: 22 
Medelålder: 48,4 
Kvinnor:10 
Män: 12 
Motionärer: 22 
 
Mittportionstendino
s. 

RCT 12v. Excentrisk träning. 
2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15 smärtsam träning 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont. 
 

Koncentrisk träning. 
V 1-2 Koncentrisk 
vadpress med knät rakt 
med gummiband, samt 
knät böjt, sittandes på 
stol. 
V 3-5 Tåhävning och 
uppstigning på bänk 
med all tyngd på 
skadade sidan. 
V 6-12 Tåhävning, 
uppstig, hopprep med 
knät böjt, sidohopp 
med knät böjt. 
 

 
12v 
Smärta (VAS) 
 
 
 
 
 
Oförmåga (ÅTA) 
 

12v 
18/22 S ↓ (inom 
gruppen) 
4/22 NS (inom 
gruppen) 
S ↓(mellan 
grupperna) 
18/22 (82%) 
 

12v 
8/22 S ↓ (inom gruppen) 
 
14/22 NS (inom 
gruppen) 
 
 
8/22 (36%)  
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Tabell 5.3. Studier som behandlar achillestendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning, 
↓=Minskning, -=Ingen mätning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie, CT=Kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

IG KG Shalabi, A., 
Kristoffersen-
Wiberg, M., 
Aspelin, P., & 
Movin, T. 
(2004). 

Personer: 22 
(tendinos) 
 
Medianålder: 45 år 
Kvinnor: 7 
Män: 15 
 
Samma 
försökspersoner i 
båda grupperna. 
Jämfördes med 
friska senan. 
 

Personer 22: (frisk 
sena) 

CT 12v. Excentrisk träning. 
2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15 smärtsam träning, 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont. 
 

Koncentrisk träning 
2ggr dagligen, 3x15. 
Smärtsam träning, mer 
vikt när det inte längre 
gjorde ont 

12 v 
Fysiologiska aspekter 
(s-MRI) 
Fysiologiska aspekter 
(t-MRI) 
Fysiologiska aspekter 
(s-MRI) 
Fysiologiska aspekter 
(t-MRI) 

12 v 
NS (mellan grupperna) 
 
NS (mellan grupperna) 
 
S ↑ (inom grupperna) 
 
S ↑ (inom grupperna) 
 
(jämför IG mot KG) 
 



21 

Tabell 5.4. Studier som behandlar achillestendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning,  
↓=Minskning, -=Ingen mätning, CT=Kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

IG KG IG KG Shalabi, A., 
Svensson, L., 
Kristoffersen-
Wiberg, M.,  
Aspelin, P., &  
Movin, T. 
(2004b). 
 

Personer: 6 
Medelålder: 47 år 
Kvinnor: 2 
Män: 4 
Motionärer. 
 
Mittportionstendinos 

Personer: 4 
Medelålder: 48 år 
Kvinnor: 1 
Män: 3 
Motionärer. 
 
Mittportionstendinos 

Pilot 
studie 

12v. 
Uppfölj. 
Efter 2v samt 
3, 7 och 
12mån. 

6 personer fick biopsier 
tagna (5st).  
1-2v senare fick de 
börja träna. 

Ingen behandling.  
2v 
Fysiologisk aspekter 
(t/s-MRI) 
3mån 
Fysiologiska aspekter 
7mån 
Fysiologiska aspekter 
12mån 
Smärta (Likert) 
Fysiologiska aspekter 
 (s-MRI) 
Fysiologiska aspekter 
(t-MRI) 
Oförmåga (Likert) 

2v 
S ↑ (inom gruppen) 
 
3mån 
S ↑ (inom gruppen) 
7mån 
NS (inom gruppen) 
12mån 
S ↓ (inom gruppen) 
S ↓ (inom gruppen) 
 
S ↓ (inom gruppen) 
 
S ↑ (inom gruppen) 

2v 
- 
 
3mån 
- 
7mån 
- 
12mån 
- 
NS (inom gruppen) 
 
S ↑ (inom gruppen) 
 
- 

IG KG IG  KG Alfredson, H., 
Nordström, P.,  
Pietilä, T., & 
Lorentzon, R.  
(1999). 

Personer: 14 
Medelålder: 44,2 år 
Kvinnor: 2 
Män: 12 
 
Mittportionstendinos 
 
 
Jämfördes med 
friska senan. 
 

Personer: 10 
Medelålder: 40,9 år 
Kvinnor: 5 
Män: 5 
 
Mittportionstendinos 
 
 
 

CT 12v. 
Uppfölj. 
Efter  
3 och 9mån 

Excentrisk träning. 
 
2 ggr dagligen 
i 12v därefter 
1gång/dag,  
3ggr/v som 
komplimenterande 
träning. 

Kirurgisk behandling. 
 
(0v indikerar 
operationstillfälle).  
 
 

 
0v 
Fysiologiska aspekter 
(BMD) 
Styrka (S) 
 
Oförmåga (ÅTA) 
3mån 
Smärta (VAS) 
Fysiologiska aspekter 
Styrka 
Oförmåga 
9mån 
Smärta 
Fysiologiska aspekter 
Styrka 
Oförmåga 

0v 
NS skillnad m. benen 
 
S ↓ jämfört med friskt 
ben 
0/14 (0%) 
3mån 
S ↓ (inom gruppen) 
NS skillnad m. benen 
NS skillnad m. benen  
14/14 (100%) 
9mån 
S ↓ (inom gruppen) 
NS skillnad m. benen 
NS skillnad m. benen  
14/14 (100%) 

0v 
NS skillnad m. benen 
 
Nedsatt styrka 
 
-  
3mån 
- 
Nedsatt BMD 
Nedsatt styrka 
- 
Ca 6-9mån 
- 
Ingen skillnad  
Ingen skillnad 
- 
Ingen statistisk 
mätning efter 
startvärde. 
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Tabell 5.5. Studier som behandlar achillestendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning,  
↓=Minskning, -=Ingen mätning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie, CT=Kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

IG KG IG KG Nørregaard, J., 
Larsen, C.C., 
Bieler, T., &  
Langberg, H. 
(2007). 
 

Personer: 
Medelålder: 41 år 
Kvinnor: 20 
 
Sammanlagt 45 
personer i båda 
grupperna 

Personer: 
Medelålder: 43 år 
Kvinnor: 22 
 
 

CT 12v. 
Uppfölj. 
Efter 
6, 9, 12 och 
52v. 
 

Excentrisk träning.  
 
2-3ggr dagligen 3x15. 
Träning med knät rakt 
och böjt. smärtsam 
träning, mer vikt när 
det inte längre gjorde 
ont.  
 
 

Obehaglig stretching, 
dock ej smärtsam. 
 
5x30sek 2ggr/dag 

 
6v 
Allmänhälsa/funktion 
(m-KOOS) 
9v 
Allmänhälsa/funktion  
12v 
Allmänhälsa/funktion 
Smärta (NS) 
Fysiologiska aspekter 
(UU) 
Oförmåga (BR) 
 
52v 
Allmänhälsa/funktion 
Smärta 
Fysiologiska aspekter 
Oförmåga 

6v 
S ↑ (inom gruppen) 
 
9v 
S ↑ (inom gruppen) 
12v 
S ↑ (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 
 
NS (mellan 
grupperna) 
52v 
S ↑ (inom gruppen) 
S ↓ (inom gruppen) 
S ↑ (inom gruppen) 
21/45 (47%) 

6v 
S ↑ (inom gruppen) 
 
9v 
S ↑ (inom gruppen) 
12v 
S ↑ (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 
 
NS (mellan 
grupperna) 
52v 
S ↑ (inom gruppen) 
S ↓ (inom gruppen) 
S ↑ (inom gruppen) 
12/45 (27%) 

IG KG IG KG Alfredson, H., 
Pietilä, T.,  
Jonsson, P., &  
Lorentzon, R. 
(1998). 

Personer: 15 
Medelålder: 44,3 år. 
Kvinnor: 3 
Män: 12 
Motionärer: 15 
Mittportionstendinos 
 

Personer: 15 
Medelålder: 39,6 år 
Kvinnor: 4 
Män: 11 
Motionärer: 15 
Mittportionstendinos 

CT 12v. 
IG, uppfölj. 
Efter 12v. 
KG, uppfölj. 
Efter 24v 
postop. 

Excentrisk träning. 
2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15 smärtsam träning 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont. 
Styrkan jämfördes 
med det friska benet. 

Kirurgisk behandling.  
 
 
 
 
 
Styrkan jämfördes 
med det friska benet. 

 
0v 
Styrka (S) 
12 / 24v 
smärta (VAS) 
Styrka 
Oförmåga (ÅTA) 

0v 
S ↓ (än friska sidan) 
12v 
S ↓ (inom gruppen)  
NS (än friska sidan) 
15/15 (100%) 

0v 
S ↓ (än friska sidan) 
24v 
S ↓ (inom gruppen) 
S ↓ (än friska sidan) 
15/15 (100%) 

IG KG   Knobloch, K., 
Kraemer, R., 
Jagodzinski, M., 
Zeichen, J., 
Meller, R., & 
Vogt, P.M. 
(2007) 

Personer: 15 
Medelålder: 33 år 
Kvinnor: 7 
Män: 8 

Personer: 5 
Medelålder: 32 år 
Kvinnor: 2 
Män: 3 

RCT 12v. Excentrisk träning. 
2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15 smärtsam träning 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont. 
 

Is och vila.  
12v 
Smärta (VAS) 
Fysiologiska aspekter 
-Kap. Blodflöde (KB) 
-Syresättning (SV) 
-Ven fyllnadstryck 
(PV) 
12v 
Smärta  
Fysiologiska aspekter 
-Kap. Blodflöde  
 
-Syresättning  
 
-Ven fyllnadstryck  

12v 
S ↓ (inom gruppen) 
 
S ↓ (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 
S ↑ (inom gruppen) 
 
12v 
NS (mellan 
grupperna) 
NS (mellan 
grupperna) 
NS (mellan 
grupperna) 
- 

12v 
NS (inom gruppen) 
 
NS (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 
NS (inom gruppen) 
 
12v 
NS (mellan 
grupperna) 
NS (mellan 
grupperna) 
NS (mellan 
grupperna) 
- 
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Tabell 5.6. Studier som behandlar achillestendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning,  
↓=Minskning, -=Ingen mätning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie, CT=Kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

IG KG IG KG de Vos, R.J., 
Weir, A.,  
Visser, R.J.A.,  
de Winter, ThC., 
& Tol, J.L. 
(2007). 

Personer: 32 
Medelålder: 44,1 år 
Kvinnor: 12 
Män: 20 
Motionärer: 32 
Mittportionstendinos 

Personer: 31 
Medelålder: 45,1 år 
Kvinnor: 14 
Män: 17 
Motionärer: 31 
Mittportionstendinos 

RCT 12v. Excentrisk träning. 
2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15 smärtsam träning 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont. 

Excentrisk träning 
(samma upplägg som 
IG) tillsammans med 
nattskena. 
v.1-4 0° 
v.5-12 uppmuntrades 
de till att öka till minst 
5° 

 
12v 
Allmänhälsa/funktion 
(VISA-A) 
Oförmåga (Likert) 

12v 
S ↑ (inom gruppen) 
 
NS (mellan 
grupperna) 
20/32 (63% ) 

12v 
S ↑ (inom gruppen) 
 
NS (mellan 
grupperna) 
15/31 (48%)  

IG KG1 KG2 IG  KG1 KG2 Roos, E.M.,  
Engström, M., 
Lagerquist, A., 
& Söderberg, B. 
(2004). 
 

Personer: 16 
Motionärer: 
8 
Mittportions 
tendinos 
 
 

Personer: 15 
Motionärer: 
8 
Mittportions 
tendinos 
 
 

Personer: 13 
Motionärer: 
10 
Mittportions
tendinos 
 
 

RCT 12v. 
Uppfölj. 
Efter 
6, 12, 26 och 
52 v. 
 

Excentrisk 
träning.  
 
2ggr/dag. 
Dag 1–2  
1 x15  
Dag 3–4 
2 x15  
Dag 5–7  
3 x 15  
 

Anterior 
skena som 
höll foten i 
90° på natten. 

Kombination 
av båda 
behandlingarn
a. 

 
6v 
Allmänhälsa/funktion 
(FAOS) 
Smärta (VAS) 
 
Oförmåga (Likert) 
12v 
Allmänhälsa/funktion  
 
Smärta 
 
Oförmåga (ÅTA) 
26v 
Allmänhälsa/funktion 
 
Smärta 
 
Oförmåga (Likert) 
 
52v 
Allmänhälsa/funktion 
 
Smärta 
 
Oförmåga (Likert) 

6v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (mellan 
grupperna) 
12v 
- 
 
S ↓ än KG1 
 
5/8 (62,5%) 
26v 
-  
 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (mellan 
grupperna) 
52v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
S ↓ än KG1/2 

6v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (mellan 
grupperna) 
12v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
1/10 (10%) 
26v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (mellan 
grupperna) 
52v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
- 

6v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (mellan 
grupperna) 
12v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
3/8 (37,5%) 
26v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (mellan 
grupperna) 
52v 
S ↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
- 
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Tabell 5.7. Studier som behandlar achillestendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning,  
↓=Minskning, -=Ingen mätning, RCT=Randomiserad kontrollerad studie, CT=Kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

IG KG1 KG2 IG KG1 KG2 Wolf, P.,  
Welp, R., & 
Rosenbaum, D.  
(2007). 

Personer: 37 
Medelålder: 
42 år 
Kvinnor: 14 
Män: 23 
Motionärer: 
34 
 
Mittportions 
tendinos. 
 
 

Personer: 35 
Medelålder: 
42,6 år 
Kvinnor: 15 
Män: 20 
Motionärer: 
32 
 
Mittportions 
tendinos. 
 
 

Personer: 28 
Medelålder: 
43 år 
Kvinnor: 11 
Män: 17 
Motionärer: 
26 
 
Mittportions 
tendinos. 
 
 

RCT 12 v. 
Uppfölj. 
Efter 
6, 12, och 54 
v. 

Excentrisk 
träning,  
3ggr dagligen. 
Träning med 
knät rakt och 
böjt. 3x15 
smärtsamt, 
mer vikt när 
det inte längre 
gjorde ont. 
 

Hälortos med 
luftkudde. 
Skulle bäras 
dagtid. 
 

Excentrisk 
träning 
tillsammans 
med hälortos. 
 

 
6v 
Allmänhälsa/funktion 
(AOFAS, SF36) 
Smärta (VAS) 
 
Fysiologiska aspekter 
(UU) 
12v 
Allmänhälsa/funktion 
 
Smärta  
 
Fysiologiska aspekter 
 
54v 
Allmänhälsa/funktion 
 
Smärta  
 
Fysiologiska aspekter 
 
Oförmåga (ÅTA) 
 

6v 
S↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
12v 
S↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
54v 
- 
 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
90% 

6v 
S↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS(inom 
gruppen) 
12v 
S↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
54v 
- 
 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
90% 

6v 
S↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
12v 
S↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
54v 
S↑ (inom 
gruppen) 
S ↓ (inom 
gruppen) 
NS (inom 
gruppen) 
90% 

IG KG IG KG Rompe, J.D.,  
Furia, J.P., & 
Maffulli, N. 
(2008). 

Personer: 25 
Medelålder: 39,2 år 
Kvinnor: 14 
Män: 11 
Insertionstendinos. 

Personer: 25 
Medelålder: 40,4 år 
Kvinnor: 16 
Män: 9 
Insertionstendinos. 

RCT 12 v. 
Uppfölj. 
Efter 4 mån. 

Excentrisk träning. 
2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15 smärtsam träning, 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont. 

Lågenergi, 
tryckvågsbehandling. 
Tre behandlingar med 
en vecka i mellan. 

 
16v 
Allmänhälsa/funktion 
(VISA-A) 
Smärta (VAS, AM)  
 
 
Oförmåga (Likert) 

16v 
S ↑ (inom gruppen) 
 
S ↓ (inom gruppen) 
 
 
S ↑ (mellan 
grupperna)  
7/25 (28%) 

16v 
S ↑ (inom gruppen) 
 
S ↓ (inom gruppen) 
S ↓ (mellan 
grupperna) 
 
 
16/25 (64%) 

Jonsson, P., 
Alfredson, H., 
Sunding, K., 
Fahlström, M., & 
Cook, J. 
(2008). 

Personer: 27 
Medelålder: 53,4 år  
Kvinnor: 15 
Män: 12 
Motionärer: 27 
Insertionstendinos. 
 

Pilot 
studie 

12 v. 
Uppfölj. 
Efter 4mån 

Excentrisk träning. 2ggr dagligen. Träning med 
knät rakt och böjt. 3x15 smärtsam träning mer vikt 
när det inte längre gjorde ont. 
Gick endast ner till  0° dorsalflex. 

16v 
Smärta 
Oförmåga (ÅTA) 

16v 
S ↓ (inom gruppen) 
18/27 (67%)   
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Tabell 5.8. Studier som behandlar achillestendinos. IG=Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, S=Signifikant, NS=Icke signifikant ↑=Ökning,  
↓=Minskning, -=Ingen mätning, CT=Kontrollerad studie. 
Namn Material Typ Behand-

lingstid 
Behandling Utvärderings 

variabler 
Resultat 

IG KG Knobloch, K. 
(2007). 
 

Personer: 59 
Medelålder: 49 år 
Kvinnor: 25 
Män: 34 
 
Mittportionstendinos: 49 
Insertionstendinos: 10 
 
Alla mätningarna jämfördes bara inom 
gruppen. 

CT 12v. 
Uppfölj. 
Efter 12mån. 

Alla i materialet (59 
personer). 
 
 
Excentrisk träning. 
2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15, smärtsam träning 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont 

De personer med 
insertionstendinos 
separerat (10 personer). 
 
Excentrisk träning. 
2ggr dagligen. Både 
med knät rakt och böjt. 
3x15 smärtsam träning 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont 

 
12v 
Allmänhälsa /funktion 
(FAOS) 
Smärta (VAS) 
Fysiologiska aspekter 
(KB) 
Fysiologiska aspekter 
(SAT) 
Fysiologiska aspekter 
(PV) 
12mån 
Smärta 

12v 
S ↑ (inom gruppen) 
 
S ↓ (inom gruppen) 
S ↓ (i 2 av 8 
mätpunkter) 
NS (inom gruppen) 
 
S ↓ (i 2 av 8 
mätpunkter) 
12mån 
S ↓ (inom gruppen) 

12v 
- 
 
S ↓ (inom gruppen) 
NS (Inom gruppen) 
 
NS (inom gruppen) 
 
NS (inom gruppen) 
 
12mån 
S ↓ (inom gruppen) 

IG KG IG bra 
resultat 

IG svagt 
resultat 

KG bra 
resultat 

KG svagt 
resultat 

Fahlström, M., 
Jonsson, P., 
Lorentzon, R., & 
Alfredson, H. 
(2003). 
 

Personer: 78 
Medelålder: 46,1 år 
Kvinnor: 25 
 
Mittportionstendinos 

Personer: 30 
Medelålder: 37,9 år 
Kvinnor: 6 
Elitidrottare: 3 
Insertionstendinos 
 

CT 12v. 2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15 smärtsam träning 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont. 

2ggr dagligen. Träning 
med knät rakt och böjt. 
3x15 smärtsam träning 
mer vikt när det inte 
längre gjorde ont. 

 
 
12v 
Smärta (VAS) 
 
 
Oförmåga  (ÅTA)  

12v 
S ↓(inom 
gruppen) 
 
90/101 
(89%) 

12v 
NS 
(inom 
gruppen) 
0/11 
(0%) 

12v 
S ↓(inom 
gruppen) 
 
10/30 
(33%) 

12v 
NS 
(inom 
gruppen) 
0/20  
(0%) 
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Hos patienter med achillestendinos finns det bra bevisvärde för excentrisk träning. De studier 

som jämfört excentrisk träning mot någon annan behandling visar övervägande på att 

excentrisk träning hade bättre resultat eller lika bra resultat som annan behandling. Av dessa 

studier hade ca hälften en vidare uppföljning efter träningsperiodens slut. Andra behandlingar 

som hade bättre, lika eller nästan lika bra effekt var tryckvågsterapi, kirurgiska ingrepp, 

dagtidsortos och stretching. Största delen av studierna har 12 veckors behandlingstid. Det 

genomgående träningsupplägget var smärtsam träning med 3x15 repetitioner, två gånger om 

dagen under hela behandlingstiden.  

Allmänhälsa/funktion 

Ett 12 veckor långt behandlingsprogram med excentrisk träning höjer patienternas 

allmänhälsa och funktion signifikant inom grupperna. Sju RCT-studier ((Rompe et al. 

2007(tabell 5.1); Nørregaard et al.2007(tabell 5.5); Roos et al. 2004(tabell 5.6); de Vos et al. 

2007(tabell 5.6); Wolf et al. 2007(tabell 5.7); Rompe et al. 2008(tabell 5.7); Knobloch 

2007(tabell 5.8) och en större pilotstudie  (Sayana och Maffulli 2007 (tabell 5.1)) visade alla 

på likartade resultat där förbättringar inom grupperna kunde observeras. Studierna redovisar 

dock en något oklarare bild när de jämfört med kontrollbehandlingar där få tydliga skillnader 

kunde observeras. Rompe et al. (2007) visar i sin RCT-studie att excentrisk träning är lika 

effektivt som tryckvågsbehandling och båda är bättre än ingen behandling. Enligt Sayanas 

och Maffullis (2007) pilotstudie är det inte ovanligt att även fysiskt inaktiva drabbas av 

achillestendinos. De skriver att 54 % inte haft effekt av behandlingen gällande allmänhälsa, 

men skillnaden mot basvärdet skiljde sig ändå signifikant. 

Smärta  

16 av 21 studier har valt att undersöka hur smärtan förändras av excentrisk träning. Dessa 16 

visar entydigt på att 12 veckors behandling ger minskad smärta jämfört med basvärdet. 

Langberg et al. 2007 (Pilot)(tabell 5.1); Rompe et al. 2007 (RCT)(tabell 5.1); Shalabi et al. 

2004a (Pilot)(tabell 5.2); Alfredson et al. 2003 (Pilot)(tabell 5.2); Mafi et al. 2001 

(RCT)(tabell 5.2); Alfredson et al. 1999 (CT)(tabell 5.4); Shalabi et al. 2004b (Pilot)(tabell 

5.4); Nørregaard et al.2007 (CT)(tabell5.5); Alfredson et al. 1998 (CT)(tabell 5.5); Knobloch 

et al. 2007 (RCT)(tabell 5.5); Roos et al. 2004 (RCT)(tabell 5.6); Knobloch 2007 (CT)(tabell 

5.7); Wolf et al. 2007 (RCT)(tabell 5.7); Jonsson et al. 2008 (Pilot)(tabell 5.7); Rompe et al. 

2008 (RCT)(tabell 5.7); Fahlström et al. 2003 (CT)(tabell 5.8). Av ovanstående studier är det 

fem pilotstudier som inte jämfört mot annan behandling. Av de resterande 11 studierna som 

jämfört mellan olika behandlingsgrupper har bara fem redovisat dessa skillnader. Excentrisk 
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träning är signifikant bättre än ingen behandling alls enligt Rompe et al. (2007)(tabell 5.1) 

och Shalabi et al. (2004b)(tabell 5.2). Signifikant skillnad i minskad smärta fick Mafi et al. 

(2001) i sin studie där de jämförde excentrisk träning mot koncentrisk träning (tabell 5.2). 

Excentrisk träning är även signifikant bättre än nattskena enligt Roos et al. (2004)(tabell 5.6). 

De patienter som lider av tendinos i fästet är mer svårbehandlade och en av studierna visar på 

att tryckvågsterapi (Rompe et al. 2008) gav ett signifikant bättre resultat än excentrisk träning 

(tabell 5.7).  

Fysiologiska aspekter 

Alfredson et al. (1999) kunde i sin studie inte upptäcka skillnader i benmineraldensiteten 

(BMD) mellan behandlingsgrupperna (tabell 5.4). Enligt den här enskilda studien korrelerar 

inte BMD med behandlingsresultat. Langberg et al. (2007) har undersökt markörer för 

kollagen läkning och kollagen nedbrytning hos personer med achillestendinos (tabell 5.1). De 

såg att 12 veckor av smärtsam excentrisk träning ledde till signifikant ökning av kollagena 

läkningsmarkörer i den skadade senan. Ingen skillnad kunde observeras i den friska senan 

som utsattes för samma påfrestningar.   

 

Knobloch (2007) har i sin studie undersökt effekterna av excentrisk träning på mikronivå 

(tabell 5.7). Författaren redovisar resultaten för mittportionstendinos och insertionstendinos 

var för sig. Personerna med mittportionstendinos hade förbättringar på ett par lokalisationer 

vilket de med problem från fästet saknade. Öhberg et al. (2004) har undersökt hur den 

skadade senan förändras i struktur samt tjocklek utav smärtsam excentrisk träning under 12 

veckor (tabell 5.2). De såg att senans diameter minskade och strukturen normaliserades. 

Shalabi et al. (2004a) har genom magnetröntgen sett liknande resultat med excentrisk träning 

(tabell 5.2).  

 

Med ultraljudsundersökning och färgdoppler har Öhberg och Alfredson (2004) undersökt och 

utvärderat neovaskularisering hos personer med mittportionstendinos före och efter excentrisk 

träning (tabell 5.2). Vid uppföljningen hade de flesta senornas struktur normaliserats och hos 

de flesta hade neovaskularisationen försvunnit. De som inte hade förbättrats av träningen 

hade kvar sin neovaskularisering.  

 

Alfredson och Lorentzon (2003) har undersökt hur en grupp av försökspersoners 

glutamatvärden förändrats efter 12 veckors excentrisk träning (tabell 5.2). Alla hade effekt av 
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behandlingen och ingen skillnad uppvisades i blodproven. För att påskynda samt för att starta 

läkningsmekanismer hos sex personer med mittportionstendinoser har Shalabi et al. (2004b) 

tagit fem biopsier (vid ett tillfälle) ur den affekterade senan (tabell 5.4). Tre månader efter 

ingreppet fanns fortfarande den patologiska sentjockleken kvar i senan och efter ett år var de 

signifikant minskat jämfört med före ingreppen. De i kontrollgruppen som inte fått biopsier 

hade efter ett år signifikant tjockare senor än vad de haft initialt. Shalabi et al. (2004) har i sin 

studie jämfört excentrisk träning mot koncentrisk träning. Båda grupperna fick en ökning av 

sentjockleken och signalsvaret (tabell 5.3). Wolf et al. (2007) har i sin studie jämfört 

användning av hälortos mot excentrisk träning och om det skulle kunna finnas en 

synergieffekt av båda behandlingarna. De fann att sentjockleken aldrig skiljde sig mellan 

grupperna och korrelerade inte med behandlingsresultatet (tabell 5.7). 

 

Knobloch et al. (2007) har i sin RCT-studie undersökt vad excentrisk träning har för effekt 

jämfört med kyla och vila. De undersökte om det fanns några skillnader mellan blodflöden 

och saturation. De fann inga signifikanta skillnader mellan grupperna, men träningsgruppen 

hade signifikant minskat kapillärt blodflöde och signifikant ökat venfyllnadstryck (tabell 5.5). 

Styrka 

Till skillnad från smärta som är väl undersökt så är styrka desto mindre studerat. Alfredson 

med flera visar i sina två studier (Alfredson et al. 1999; 1998) (tabell 5.4; 5.5) att 12 veckor 

med excentrisk träning gör att det inte längre finns några sidoskillnader mellan friskt och 

sjukt ben. 

Oförmåga 

Det är 16 studier som undersökt oförmåga. Alla studier visar entydigt att patienter som tränar 

excentriskt minskar sin oförmåga efter 12 veckors behandling med excentrisk träning jämfört 

med deras basvärden. Utav dessa 16 studier är 10 stycken RCT eller CT-studier. Hälften av 

författarna har valt att redovisa hur många i de olika grupperna som återgått till tidigare 

aktivitet (ÅTA). ((Mafi et al. 2001 (RCT)(tabell 5.2); Alfredson & Lorentzon 2003 

(Pilot)(tabell 5.2); Alfredson et al. 1999 (CT)(tabell 5.4); Alfredson et al. 1998 (CT)(tabell 

5.5); Roos et al. 2004 (RCT)(tabell 5.6); Wolf et al. 2007 (RCT)(tabell 5.7); Jonsson et al. 

2008 (Pilot)(tabell 5.7); Fahlström et al. 2003 (CT)(tabell 5.8)). Andra hälften av studierna 

har valt att undersöka oförmåga med Likert skala eller annan skala (BR). ((Rompe et al. 2007 

(RCT)(tabell 5.1); Shalabi et al. 2004a (Pilot)(tabell 5.2); Öhberg & Alfredson 2004 

(Pilot)(tabell 5.2); Öhberg et al. 2004 (Pilot)(tabell 5.2); Shalabi et al. 2004b (Pilot)(tabell 
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5.4); Nørregard et al. 2007 (CT)(tabell 5.5) ; de Vos et al. 2007 (RCT)(tabell 5.6); Roos et al. 

2004 (RCT)(tabell 5.6); Rompe et al. 2008 (RCT)(tabell 5.7)). Siffergraderingen i BR och 

Likert ger till skillnad från återgång till aktivitet en möjlighet att räkna statistisk signifikans. 

Av dessa nio har endast fyra stycken utnyttjat detta. Shalabi et al. (2004b) fastställer att 

excentrisk träning ger bättre resultat än ingen behandling gällande oförmåga. En studie av 

Roos et al. (2004) visar att excentrisk träning är signifikant bättre än nattortos. I gruppen som 

fick excentrisk träning var drygt 60% nöjda med sin behandling efter 12 veckor medan 10% 

av de som fått nattortos var nöjda. Ingen fördel hittades för att kombinera de två 

behandlingarna. En annan likartad studie pekar på liknande resultat där det inte fanns en 

statistisk fördel med att kombinera excentrisk träning med nattortos (de Vos et al. 2007).  

 

Enligt Rompe et al. (2007) har både tryckvågsterapi och excentrisk träning effekt. Efter fyra 

månader ansåg drygt hälften av deltagarna i båda grupperna sig nöjda med behandlingen mot 

ca en fjärdedel av dem som inte fått någon behandling alls. Tryckvågsterapi är en behandling 

som visat motstridiga resultat. I en nyare studie från Rompe et al. (2008) visar det sig att vid 

insertionstendinos har tryckvågsterapi en signifikant bättre effekt än excentrisk träning. 64% 

var nöjda med tryckvågsbehandlingen medan endast 28% som genomgått excentrisk träning 

angav att de var nöjda med behandlingen. 

 

Fahlström et al. (2003) har i sin studie undersökt skillnader i resultat mellan personer med 

mittportionstendinos och insertionstendinos. Det visade sig att de med mittportionstendinos 

hade betydligt bättre resultat än de med insertionstendinos. Av dem som hade effekt av 

träningen lyckades 33% av försökspersonerna med insertionstendinos återgå till tidigare 

aktivitet. De diskuterar att det finns fler strukturer i infästningen som kan påverka tillståndet 

och förklara det skilda resultatet. Då det har visat sig att insertionstendinoserna är mer 

svårbehandlade med excentrisk träning testade författarna Jonsson et al. (2008) ett annorlunda 

träningsupplägg. Patienterna fick endast gå ner till 0° dorsalflexion i fotleden för att på detta 

sätt belasta fästet mer än om de gått ner så långt som möjligt. Med detta upplägg lyckades 

67% minska oförmågan.  
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Diskussion 

De studier som vi har inkluderat i vår litteratursammanställning är allt ifrån små fallstudier till 

stora RCT-studier med 100-tals försökspersoner. Sammanlagt har alla studier behandlat 2503 

personer varav 541 kvinnor (två studier har ej redovisat antal kvinnor). Den största delen av 

den tillgängliga forskningen har behandlat achillestendinos.  

 
Metoddiskussion 
Metoden som vi använt oss av har fungerat bra och vi anser oss ha fått med all relevant 

information inom våra kriterier. Få exklusionskriterier gav ett omfattande material vilket var 

nödvändigt för att visa på det begränsade bevisvärdet inom området. Genom detta har vi fått 

med mycket intressanta artiklar som behandlar de fysiologiska aspekterna, vilket vi anser 

mycket viktigt då det genom dessa studier ökar vår förståelse för den fysiologiska 

förklaringen bakom tendinoser. Mängden av utvärderingsvariabler blir en nackdel då det inte 

går att få samma specifika resultat som vid ett mindre antal jämförande kriterier som t.ex. 

jämförande av minskning av smärta vid excentrisk träning med enbart RCT-studier. Vi valde 

att inte gradera våra studier på grund av den breda omfattningen av olika studietyper. Vi 

märkte dock att många av de studier som vi inkluderat är RCT-studier varvid ett eventuellt 

graderingssystem kunnat användas för att ytterligare förstärka bevisvärdet. PEDro är ett 

exempel på ett sådant graderingssystem (PEDro skala).  

 

Allmänhälsa/funktion är den bredaste av utvärderingskategorierna med många underliggande 

utvärderingsvariabler. Vi har försökt att kategorisera in alla utvärderingsformulär eller 

specifika test som vi anser mäter någon slags allmänhälsa/funktion till denna kategori. 

Hoppförmåga är en sådan ovanlig utvärderingsvariabel som vi hade svårt att dela in i en 

naturlig kategori (Visnes et al. 2005). Detta är ett problem när man väljer att göra som vi 

gjort, någon slags indelning måste göras när alla valt att undersöka och utvärdera så skilda 

saker. Men hur och vad de olika variablerna ska heta och vad de ska innehålla är inte 

självklart. Det är till exempel inte helt lätt att värdera vilka variabler som passar in på 

allmänhälsa/funktion och vad som passar in på oförmåga. Vi önskade att det fanns något 

indelningssystem som fungerade som en gyllene standard, enkelt, känsligt och internationellt 

använt som skulle vara det självklara valet för forskarna. Detta blir tydligt när författarna av 

studierna använder utvärderingsvariabler som inte är internationella standarder som till 

exempel hoppförmåga. 
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Andra begräsningar är att många studier inte är konsekventa vad gäller redovisning av valda 

metoder, där många studier inte följer ett tydligt mönster gällande jämförande mellan grupper 

och inom grupper vilket får en betydande roll för bevisvärdet även om det är RCT-studier. 

Detta kan t.ex. observeras i Nørregaard et al. (2007) studie där ingen jämförelse har skett 

mellan grupperna. Det är även egendomligt att vissa studier jämför några utvärderingsvaribler 

mellan grupperna men inte alla, som i t.ex Wolf et al. (2007) studie där de enbart jämför 

oförmåga mellan grupperna även fast de har med fysiologiska aspekter, smärta och 

allmänhälsa/funktion, men där enbart jämför inom grupperna.  

 

Oftast undersöker författarna hur excentrisk träning fungerar som behandling för motionärer 

eller elitidrottare. De enda författarna som valt att undersöka excentrisk träning som 

behandling hos fysiskt inaktiva är Sayana och Maffulli (2007), dock valde de bara att titta på 

allmänhälsa som utvärderingsmått. De förändrade även träningsupplägget så mycket att det är 

svårt att jämföra deras resultat med andra studier. 

 

Tvivelaktiga träningsupplägg observerades i Dumont et al. (2006) studie där den excentriska 

träningen bestod av att personerna snabbt skulle falla ned till böjda ben för att långsamt ställa 

sig upp igen (patellartendinos). Den excentriska delen i denna träning är enbart 

inbromsningen av ”fallet” för att sedan övergå till koncentrisk träning under uppgången.  

 

Att Alfredson med forskarteam fortfarande gör pilotstudier anser vi vara förbryllande. De har 

under lång tid utfört forskning på excentrisk träning och en progrediering till att göra mer 

högkvalitativa RCT-studier anser vi vara rätt väg att gå.  

Allmänhälsa/funktion 

Allmänhälsa/funktion är ett vanligt förekommande utvärderingsverktyg och av de större 

RCT-studierna har alla förutom Knobloch et al. (2007) och Mafi et al. (2001) valt att 

undersöka detta. Av fallstudierna och pilotstudierna har färre valt att undersöka detta även 

fast det förekommer. Vi anser att allmänhälsa/funktion är en viktig kategori att få med vid 

utvärdering av behandlingsresultat, framförallt vid studier där de gjort fysiologiska 

mätningar. Eftersom dessa kategorier inte nödvändigtvis korrelerar med varandra så är det 

mycket intressant att se vilka samband som kan finnas mellan fysiologiska aspekter och 

klinisk förbättring.  
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Forskarna i Umeå (Alfredson, Lorentzon, Öhberg och Pietilä) är de som fått övervägande bäst 

resultat av excentrisk träning vid de olika tendinoserna gällande övriga utvärderingskriterier. 

Dessa forskare har inte använt allmänhälsa/funktion vid utvärdering av sina resultat i större 

delen av studierna. Detta är intressant då andra forskare har haft svårt att reproducera deras 

goda resultat. Om det beror på avsaknad av denna utvärderingskategori eller inte är svårt att 

avgöra. Av 11 studier som forskarna i Umeå är involverade i har nio studier inte använt 

allmänhälsa/funktion vid utvärdering av resultaten (Fahlström et al. 2003; Jonsson et al 2008; 

Alfredson et al. 1998; Alfredson et al. 1999; Mafi et al. 2001; Alfredson & Lorentzon 2003; 

Öhberg & Alfredson 2004; Öhberg et al. 2004; Purdam et al. 2004). De två studierna där de 

valt att inkludera denna kategori är på patellartendinos och lateral epikondylos (Jonsson & 

Alfredson 2005; Jonsson et al. 2005).  

 

Det finns många reliabla och valida mätverktyg som mäter allmänhälsa/funktion. Constant 

score (CS) (ESSSE, 2000), Victorian Institute of Sport Assessment score (VISA) (Frohm, 

Saartok, Edman & Renström, 2004), Knee Outcome Survey-Activities of Daily Living Scale 

(K-ADLS) (Irrgang, Snyder-Mackler, Wainner, Fu & Harner, 1998) och Knee injury and 

Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) (Garratt, Brealey & Gillespie, 2004). Dessa är enkla 

för patienterna att fylla i och tillräckligt känsliga för att mäta en förändring före/efter en 

behandlingsperiod. Varför inte vissa forskare valt att mäta en sådan viktig aspekt vet vi inte.  

Smärta 

Skattning av smärta är en genomgående utvärderingsvariabel som använts av de flesta 

inkluderade studier. Smärta är en viktig aspekt vid tendinoser då smärtan brukar vara 

begränsande för patienten (Khan et al. 1999; Kraushaar & Nirschl, 1999). Samtidigt är 

skattning av smärta en subjektiv bedömning vilket försvårar en exakt mätning av aktuellt 

tillstånd hos patienten, där många aspekter kan påverka utfallet av skattningen. Flera olika 

mätverktyg används för att mäta smärta i studierna. Nypsmärta (Nørregaard et al. 2007), 

trycksmärta (Rompe et al. 2007) och VAS-skattning (Alfredson et al. 1998) är några av de 

mätverktyg som används. Eftersom smärta är en subjektiv bedömning anser vi att det vore bra 

om fler studier använde sig av samma skala för att få mer jämförbara resultat.  
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Fysiologiska aspekter 

Många olika utvärderingsinstrument som till exempel magnetröntgen, ultraljud och blodprov 

(PICP) som används vid diagnostisering kan även utvärdera fysiologiska aspekter vid 

tendinos (Wolf et al. 2007; Shalabi et al 2004b; Langberg et al. 2007). Dessa instrument anser 

vi vara viktiga delar för att kunna förklara biologiska funktioner. 

Styrka 

Mycket få studier har använts sig av mätning av styrka för att utvärdera excentrisk träning vid 

tendinoser (Martinez-Silvestrini et al. 2005; Croisier et al. 2007; Frohm et al. 2007; Dumont 

et al. 2006; Fabio & Richard 1989; Bahr et al. 2006; Alfredson et al. 1999 och Alfredson et 

al. 1998). En aspekt vi tror är relevant för att uppnå ökad styrka är vilken aktuell smärta 

försökspersonen upplever vid testtillfället. Vi tror att det är svårare att utveckla styrka om 

muskelaktiveringen ger ett smärtsvar. 

Oförmåga 

Av de artiklar som specifikt undersökt achillestendinos är de flesta från senare 2000-talet. 

Alfredson et al. (1998) är något av pionjärer inom excentrisk träning då de i sin studie 

utvecklade ett träningsupplägg som sedan dess använts flitigt utav efterföljande forskare. De 

valde att undersöka smärta, fysiologiska aspekter och oförmåga. De har använt återgång till 

tidigare motions/idrottsnivå som främsta mätverktyg för att utvärdera behandlingsresultatet 

(oförmåga). Med deras patientklientel har kanske detta mätverktyg en tillräcklig tyngd men vi 

anser att detta inte är ett tillräckligt noggrant verktyg. 

 

Varierande upplägg och kvalitet kan observeras i studiernas metodupplägg. De flesta 

studierna undersöker behandlingsresultaten hos motionärer eller t.o.m. elitidrottare. Det finns 

även de som inte redovisar vad patienterna har för aktivitetsnivå. Detta anser vi är olyckligt 

då vissa av forskarna undersöker återgång till aktivitet eller nöjdhet av behandlingen, då 

skillnader mellan patientkategorierna kan finnas. Studierna som behandlat 

supraspinatustendinos och lateral epikondylos har ej använt oförmåga som 

utvärderingsvariabel och vid patellartendinos är det enbart tre studier som använt denna 

utvärderingsmetod (Purdam et al. 2004; Jonsson & Alfredson 2005; Bahr et al. 2006). 
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Resultatdiskussion 
Achillestendinos har störst forskningsgrund och visar även på bäst resultat för excentrisk 

träning. Lateral epikondylos visade på motstridiga resultat med en tendens åt det positiva 

hållet gällande excentrisk träning, dock är antalet studier begränsat. Gällande patellartendinos 

visade excentrisk träning oftast samma eller sämre effekt än kontrollbehandling. 

Supraspinatustendinos har inte något bra bevisvärde för excentrisk träning då enbart en 

pilotstudie undersökt diagnosen med tvivelaktig kvalitet. Men det som står ut är 

patellartendinos. Resultaten på denna diagnos visar inte på något bra resultat av excentrisk 

träning, i alla fall inte jämfört mot andra traditionella behandlingar. Det är intressant att 

resultaten skiljer sig mellan de olika tendinoserna. Vad detta kan bero på är svårt att fastställa, 

men det är givetvis en viktig betydelse för användning av excentrisk träning i klinisk 

verksamhet. Många RCT-studier har valt att jämföra inom grupperna istället för att jämföra 

mellan grupperna. Detta anser vi är underligt då det intressanta i resultaten är att se om 

interventionsbehandling är bättre än kontrollbehandling.  

 

Av alla granskade studier är det ett fåtal som haft liknande alternativa behandlingar. Detta 

innebär att vi har svårt att utvärdera om excentrisk träning är bättre eller sämre än annan 

behandling då studierna behandlar så många olika jämförelsebehandlingar. Eftersom 

tendinoser är en svårbehandlad diagnos så har det inte funnits någon överlägsen 

behandlingsmetod som referensbehandling (Peterson et al. 2005). Excentrisk träning är ingen 

mirakelmedicin som fungerar på alla, men det är en konservativ behandling som visat sig 

kunna ge goda resultat och har även i vissa fall kunna mäta sig med kirurgiska ingrepp (Bahr 

et al. 2006). 

Allmänhälsa/funktion 

Allmänhälsa/funktion är en viktig del för att kunna utvärdera det kliniska resultatet av 

excentrisk träning som behandling vid tendinos. I de studier där allmänhälsa/funktion 

inkluderats som utvärderingskriterium korrelerar det ofta med förbättrade resultat gällande 

smärta. 14 studier är inkluderade som både har allmänhälsa/funktion och smärta som 

utvärderingskriterier och av dessa korrelerar 11 studier med förbättrade resultat gällande båda 

kriterierna (Jonsson et al. 2005; Martinez-Silvestrini et al. 2005; Croisier et al. 2007; Young 

et al. 2005; Jonsson & Alfredson 2005; Rompe et al. 2007; Roos et al. 2004; Wolf et al. 2007; 

Knobloch 2007; Rabin 2006; Dumont et al. 2006). Detta är intressant då paralleller går att dra 

mellan dessa två utvärderingskriterier. Om en försöksperson fått minskat smärta så är det 

troligt att de även fått ökad allmänhälsa/funktion vilket dessa studier påvisar. Det finns dock 
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även studier där allmänhälsa/funktion inte korrelerar med smärta (Nørregaard et al. 2007; 

Rompe et al. 2008; Frohm et al. 2007).  

 

Det är även intressant att se vilka studier som kan se samband mellan förbättrad 

allmänhälsa/funktion och fysiologiska aspekter då detta kan skapa viktiga förutsättningar för 

att se fysiologiska skillnader som korrelerar med en subjektiv förbättring. Av fyra studier som 

använt sig av båda utvärderingskriterierna har inga av dessa studier fått resultat där förbättrad 

allmänhälsa/funktion korrelerar med förbättrade värden i fysiologiska aspekter (Croisier et al. 

2007; Rompe et al. 2007; Nørregaard et al. 2007: Wolf et al. 2007). Mer forskning behövs på 

detta område för att hitta fysiologiska delar som kan relateras till subjektiva förbättringar. 

Smärta 

Den övervägande delen av studierna har fått minskad smärta av behandlingar med excentrisk 

träning. Det är inte ovanligt att även kontrollbehandlingarna fått minskad smärta. Det 

förekommer även studier där inga skillnader kunde påvisas mellan grupperna (Young et al. 

2005; Knobloch. et al. 2007). Det är viktigt att vara medveten om att försökspersoner kan bli 

påverkade av att de bara är med i en studie eller om de vet vilken grupp de är i, 

interventionsgrupp eller kontrollgrupp vid subjektiva utvärderingar.  

Fysiologiska aspekter 

Många av de studier vi granskat har tittat på vad som sker på mikronivå i senan i samband 

med tendinos och excentrisk träning. Förtjockade senor har både visats sig korrelera med bra 

och dåliga behandlingsresultat (Nørregaard et al. 2007; Öhberg et al. 2004). Öhberg och 

Alfredson (2004) visade i en studie att flertalet av patienterna som reducerat sin sentjocklek 

också blivit av med sin neovaskularisering. Deras studie pekar på att sentjockleken korrelerar 

med neovaskularisering men inte med behandlingsresultat. De har även diskuterat om 

neovaskularisation kan begränsas genom en anspänning av senan, detta tror författarna bidrar 

till att blodcirkulationen inuti senan stryps och därmed ger ischemi i de nybildade nervtrådar 

som troligtvis bidragit till det ökade smärttillståndet. Detta tror de kan bidra till förbättringen 

hos patienter som behandlats med excentrisk träning. Då även stretching samt vissa ortoser 

verkar med samma mekanismer tror vi att dessa behandlingsmetoder kunna ge bra resultat vid 

tendinoser, vilket några av studierna kommit fram till (Roos et al. 2004). Om detta är en 

viktig faktor vid dessa tillstånd så skulle en nattlig ortos kunna ge bättre resultat än excentrisk 

träning då den eventuella ischemin pågår under en längre tid. Detta bör undersökas vidare. 
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Ultraljud och magnetkamera är båda bra verktyg för att undersöka patologin i senor som är 

drabbade av tendinos (Wolf et al. 2007; Shalabi et al 2004b). Om reducering av sentjockleken 

minskat mycket eller lite korrelerar med bra behandlingsresultat är forskarna oense om 

(Öhberg et al. 2004; Nørregaard et al. 2007). Shalabi et al. (2004a/b) menar att desto större 

förminskning av senans tjocklek desto bättre resultat. Även om senan fortfarande är 

förtjockad efter behandlingen behöver inte detta betyda att patienten har kvar symptom (Wolf 

et al. 2007).  

 

Alfredson och Lorentzon (2003) kunde inte se några skillnader i glutamatvärde efter 

behandling med excentrisk träning. Det hade dock varit intressant att se om det varit skillnad i 

glutamatnivå om någon av försökspersoner fått dåligt resultat av behandlingen. Det är dock 

bra att nya infallsvinklar används vid forskning då någon biologisk markör skulle kunna ge en 

tydlig bild på diagnosen, vilken är välkomnad. 

Styrka 

Åtta studier har använt styrka som utvärderingskriterium (Martinez-Silvestrini et al. 2005; 

Croisier et al. 2007; Frohm et al. 2007; Dumont et al. 2006; Fabio & Richard 1989; Bahr et 

al. 2006; Alfredson et al. 1999 och Alfredson et al. 1998). Olika resultat i styrka kan 

observeras i dessa studier. Det är dock intressant att fundera om styrkeökningarna beror på 

ökad styrka eller om försökspersonerna fått mindre smärta och på så sätt kunna ta i mer på 

grund av minskad smärtsvar vid kontraktionen. Av de studier som både undersökt smärta och 

styrka så korrelerar nämligen de resultaten i Martinez-Silvestrini et al. (2005), Croisier et al. 

(2007), Frohm et al. (2007) och Alfredson et al. (1998) studier. Ingen korrelation kunde dock 

ses i Alfredson et al. (1999) studie. Dumont et al. (2006) mätte även de både styrka och 

smärta men på grund av metodupplägget går det inte att utläsa om det finns någon korrelation 

eller inte. 

Oförmåga 

Många författare har valt att komplettera oförmåga som mätverktyg med mätningar för 

allmänhälsa/funktion (Rompe et al. 2008; Wolf et al. 2007; Roos et al. 2004; de vos et al. 

2007; Nørregaard et al. 2007; Rompe et al. 2007; Bahr et al. 2006; Jonsson & Alfredson 

2005). Det är inte alltid så att dessa två olika mätmetoder visar på olika resultat men i några 

av studierna visar resultaten på att låg oförmåga inte alltid korrelerar med hög allmänhälsa 

som till exempel i Bahr et al. (2006) och Roos et al. (2004) studier. De svenska forskarna har 

haft ett bra resultat av den excentriska träningen som behandling vid tendinoser. Dessa 
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resultat har varit svårt för andra att återskapa och mätmetoderna kan vara en av anledningarna 

till att resultaten varierar.  
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Konklusion 

Excentrisk träning har god effekt vid achillestendinos. Lateral epikondylos visade på 

motstridiga resultat med en tendens åt det positiva hållet gällande excentrisk träning, dock är 

antalet studier begränsat. Gällande patellartendinos visade excentrisk träning oftast samma 

eller sämre effekt än kontrollbehandling. Fler högkvalitativa studier behövs som undersöker 

excentrisk träning som behandlingsmetod för tendinoser, framförallt på supraspinatustendinos 

och lateral epikondylos. Framtida forskning bör använda standardiserade övningar, 

träningsprogram samt utvärderingskriterier för att ge ett jämförbart resultat mot andra 

liknande studier. Vi anser även att mer forskning som inriktar sig på de fysiologiska 

aspekterna behövs för att hitta en fysiologisk förklaringsmodell.  Excentrisk träning är en 

intressant konservativ behandlingsmetod som sjukgymnaster bör prova innan kirurgisk 

behandling.   
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Bilaga 1. 

 
Ordlista med indelning 
Allmänhälsa/funktion 
PRFEQ   Patient-Rated Forearm Evaluation Questionnaire 28. 
DASH  Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

questionnaire. 
SF 36    Short Form 36. 
DF    Dynamisk Funktion. 
K-VAS   Modifierad funktions VAS som endast gäller för knä. 
K-ADLS  Knee Outcome Survey-Activities of Daily Living 

Scale. 
GKFS    Global Knee Function Score. 
HF    Hopp Förmåga. 
AOFAS  American Orthopedic Foot and Ankle Society Ankle 

Score. 
FAOS    Foot and Ankle Outcome Score. 
CS    Constant Score. 
VISA    Victorian Institute of Sport Assessment score.  
VISA-P  Victorian Institute of Sport Assessment for Patella 

score.  
VISA-A  Victorian Institute of Sport Assessment for Achilles 

score. 
m-KOOS Modifierad Knee injury and Osteoarthritis Outcome 

Score (KOOS). 
DQ   Disability Questionnaire. 
 
Smärta 
VAS   Visuell analogskala. 
TST    Tröskel för trycksmärta. 
TS    Trycksmärta. 
NS    Nypsmärta. 
DDS    Descriptor Differential Scale. 
NPR    Numeric Pain Rating scale.  
NRS  Numeric Rating Scale.  
Likert  Universal frågeskala. 
AM    Smärtröskel mätning med algometer. 
 
Fysiologiska aspekter 
UU    Ultraljudsundersökning. 
NEO    Neovaskularisation. 
PICP  Carboxyterminal Propeptide of type 1 Collagen. 

PICP är en markör för nybildning av kollagen. 
ICPT  Carboxyterminal Telopeptide region of type I 

Collagen. ICTP är en markör för kollagen 
nedbrytning.  

SAT    Saturation i vävnaden.  
PV    Postkappilärt venfyllnadstryck.  
ss-UU    Senstruktur undersökt med ultraljud.  
s-UU    Sendiameter undersökt med ultraljud. 
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MRI    Magnetröntgen. 
s-MRI    Signalsvar vid magnetröntgen. 
t-MRI    Sentjocklek vid magnetröntgen. 
G    Mätning av glutamat nivåer i senan.  
KB    Kapillärt blodflöde just utanför senan. 
SV    Syresättning i vävnaden. 
BMD    Ben Mineral Densitet. 
 
Styrka  
TS   Torque Strength. 
PFG   Pain-Free Grip strength. 
KIN/COM    Muskelstyrka med KIN/COM dynamometer. 
S    Koncentrisk muskelstyrka. 
RPM    Styrka benpress, 1RPM. 
IMS    Isometrisk muskelstyrka. 
 
Oförmåga 
ÅTA    Åter till aktivitet. 
Likert    Universal frågeskala. 
BR   Försökspersonernas upplevda behandlingsresultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


